
Ārlietu ministru sanāksme
Izceļ reģiona sadarbību un drošību

Godātie Amerikas 
Latviešu apvienības va-
dītāji, godātie delegāti, 
godātie viesi, draugi!

Paldies par man iz-
rādīto pagodinājumu 
uzrunāt Amerikas lat-

viešu kopienas vadītājus un cienījamā-
kos pārstāvjus. Īpaši tādēļ, ka šodien, 
4.maijā latvieši visā pasaulē svin Lat-
vijas valsts neatkarības atjaunošanas 
svētkus, ko Latvijā un svešumā bijām 
spiesti gaidīt piecdesmit gadus. Tik-
ko esam krāšņi nosvinējuši Latvijas 
simtgadi, taču ir skaudri apzināties, 
ka no mūsu valsts pastāvēšanas 100 
gadiem tikai puse patiešām ir piede-
rējusi mums. Pārējie pagājuši zem 
svešas varas. Arī 50 brīvības gadi ir 
bijuši smaga darba un trūkuma gadi, 
jo mūsu tautai trīsreiz ir nācies at-
jaunot izpostīto valsti - pēc Pirmā un 

Otrā pasaules kara un pēc neatkarības 
atjaunošanas. Tātad Latvijas cilvēki ir 
piedzīvojuši labi ja pāris desmitgades 
atelpas, kad beidzot iespējama vairāk 
vai mazāk normāla dzīve, kādu dau-
dzas citas valstis ir pieredzējušas gadu 
desmitiem. Ir liels atvieglojums zināt, 
ka šodien, drošāk nekā jebkad agrāk, 
mūsu tauta var skatīties nākotnē: nu 
jau ir pagājuši 15 gadi kopš esam at-
griezušies Eiropā un mūs sargā NATO 
drošības vairogs.

Ir sācies mūsu valsts 101. gads, 
Latvijas varonības gads. Iepriekšējā 
gadsimtā sveši kari un svešas varas 
atkal un atkal daudziem cilvēkiem at-
ņēma dzīvību vai salauza dzīvi, kāda 
tā būtu varējusi būt. Tā cita, kurā ie-
svieda, bija nežēlīga, bet daļai – arī 
necilvēcīgu ciešanu pilna. Un tomēr, 
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2019. gada 21. maijā ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs Hamburgā, 
Vācijā, piedalās Baltijas valstu un 
Vācijas ārlietu ministru ikgadējā sa-
nāksmē. Amatpersonas pārrunāja ak-
tuālos Baltijas valstu un Vācijas sadar-
bības un drošības jautājumus, kā arī 
Eiropas Savienības, NATO un Eiropas 
Padomes aktuālo darbakārtību.

Baltijas valstis un Vācija īpašu 

uzmanību pievērsa drošības situācijai 
Ukrainā un vienojās, ka Krievijas rīcī-
ba joprojām sarežģī iespējama risinā-
juma panākšanu. Kā īpaši satraucošu 
amatpersonas izcēla Krievijas piedā-
vājumu iegūt Krievijas pilsonību Don-
basā dzīvojošajiem ukraiņiem. Latvi-
jas ārlietu ministrs norādīja, ka šajā 
jautājumā jābūt skaidrai un vienotai 
ES pieejai, par ko ir sagaidāmas dis-

kusijas nākamajā ES Ārlietu padomē.
Vienlaikus valstis atzina, ka ir 

jāturpina aicināt Krieviju atbrīvot pa-
gājušā gada nogalē Kerčas incidentā 
aizturētos Ukrainas jūrniekus. Tāpat 
ir jāturpina atbalstīt Ukrainas reformu 
procesus un cīņu pret korupciju. „At-
tiecībās ar Krieviju mums ir nepiecie-
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Brēmenes Botāniskos dārzos maijā.
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Ivars un Kārla Adelaidē
Koncerts Daugavas Vanagu namā

Skaista atvasaras 
pēcpusdiena, 6. aprīlis, 
bet Adelaidē, Daugavas 
Vanagu mājas dārzā, 
manāms spožās saulītes 
spiediens. Dīvaini, ka 
šajā gada laikā vēl jāuz-

manās no apdeguma! Notiek gadskār-
tējie Dārza svētki, kur biedri saņem 
maltīti bez maksas.

Šogad, diemžēl nav tik liels bariņš 
lauku virtuves baudītāju. Žēl, jo kā 
parasti, Vanadzes ir sagādājušas gar-
du mielastu. Manāma ir jaunās valdes 
labā organizēšanas prasme un sadarbī-
ba. Jauna veida garšīgu salātu klāsts; 
jauns šašliku cepējs. Zem jaunās pār-
būvētās pajumtes pagalmā, Vanadzes 
servē pusdienas raiti un veiksmīgi. 
Viss liekas bez pūlēm, kā pa diegu. 
Bet ikkatrs kurš kaut ko ir rīkojis zina, 
ka tas kas izskatās vienkārši, parasti 
pieprasa daudz iepriekšējo plānošanu 
un izdomu. Nekas bez plānošanas un 
darba nenotiek. Un tā tas arī šodien. 
Ir padomāts par izklaidi – Vilnis Jan-
kovskis iepriecina klātesošos ar sa-
viem dzejiskiem tekstiem ģitāras pa-
vadījumā; pati priekšniece iepriecina 

ar asprātībām un notiek loterija. Būs 
atkal labs atlikums, ar ko atbalstīt pa-
sākumus šeit un Latvijā.

Pagājušā nedēļā Vanagu nams bija 
pilns ar drēbēm, apaviem un grāma-
tām. Biedri un palīgi sijāja saziedotās 
mantas, sakraujot tās 24 lielās pakās, 
kas jau tagad tilpnī ceļo uz Latviju, kā 
liels dāvanu maiss, maznodrošinātām 
ģimenēm, invalīdiem un skolām. Liel-
dienās – Vanadžu ceptie pīrādziņi un 
sagādātie sainīši iepriecināja latviešu 
seniorus/vieniniekus un tos, kuri dzī-
vo aprūpes namos.

Ar savu neatalgoto darbu Vanagi 
uzkrāj līdzekļus, ar ko atbalsta vie-
tējo sabiedrību un Latviju. Adelaides 
Vanagu nodaļa šī gada sākumā, ar 
$1000,00 ziedojumu, atbalstīja Annas 
Ziedares Vasaras Vidusskolu. Līdzīgi, 
ar $5000,00 aizdevumu, Vanagi at-
balstīja Kultūras Dienu rīcības komi-
tejas darbu.

Šie līdzekļi tiek nopelnīti galve-
nokārt caur Vanadžu saimniecisko 
darbību, gatavojot pusdienas katru 
sestdienu, rīkojot mielastus viesībām, 
cepot un vārot. Protams, klāt nāk gada 
maksas (ar katru gadu mazāk) un zie-

dojumi.
Maija un jūni-

ja mēnešos notiks 
gadskārtējā DV 
Austrālijas mēroga 
ziedojumu vākša-
nas akcija. Šogad 
atkal būs četri gal-
venie ziedojumu 
fokusi: leģionāru 
aprūpe, daudz bēr-
nu un audžubērnu 
ģimeņu aprūpe, 
jaunatne un ze-
messardze.

Ierosinu vi-
sus lasītājus, DV 
biedrus un citus, 
piedalīties šajā zie-

dojumu akcijā un atbalstīt Daugavas 
Vanagu darbu. Jūsu labdarība noteikti 
nonāks labās rokās un tiks lietderīgi 
izmantota.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

Čaklas rokas labus darbus veic
DV Dārza svētki Adelaidē
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Siltajā, rudenīgajā piektdienas, 
17. maija, pievakarē Adelaides Dau-
gavas Vanagu namā pulcējās dažādu 
gada gājumu ļaudis uz retu notiku-
mu – talantīgo Melburnas jauniešu 
Ivara Štubja un Kārlas Jaudzemas 
koncertu un Ivara diska Dabas miers 
prezentāciju. Abi jaunieši ir Adelaidē 
pazīstami jau no senākiem Vasaras 
vidusskolas koncertiem. Ivars tagad 
strādā Latviešu ciemā Melburnā, Kār-
la studē Melburnā, Monaša universitā-
tē.

Vakara sākumā Ivars iepazīstināja 

sanākušos ar diska tapšanas procesu 
vairāku gadu garumā – dabas skaņu 
ierakstiem Latvijā un attēliem no ska-
ņu vietām, aparatūru, ierakstīšanas 
tehnisko pusi, lai klausītāji saprastu, 
kāpēc tik ilgi paiet, lai dabas skaņām 
piekomponētu mūziku.

Ieskaņoto disku Ivars jau ir dāvi-
nājis aprūpes namiem dažādās val-
stīs – Latvijā, Amerikā, Kanādā un 
citur; disks ir nopērkams arī veikalos 
Rīgā. Saprotams ir Ivara gandarījums 
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Tradicionāli no-
vembrī un maijā dienu 
pirms valsts svētkiem 
Rīgas pilī notiek augstā-
ko valsts apbalvojumu 
pasniegšanas ceremoni-
ja. 3. maijā Valsts pre-

zidents uzņēma 93 nominantus Triju 
zvaigžņu ordenim (40), Viestura orde-
nim (14) un Atzinības krustam (39).

Ceremonija notika Svētku zālē, 
kurā pulcējās ne tikai apbalvojamie, 
bet sveicēji ar ziediem un koris Sola 
diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā, 
zvanu ansamblis Primus, solists Dau-
mants Kalniņš un komponists Jānis 
Lūsēns.

Viss sākās ar Latvijas himnu un 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
uzrunu, pateicības vārdiem apbalvota-
jiem, ceremoniju vadīja aktieris Juris 
Kalniņš. Apbalvojumus saņēma par 
izcilu darbu profesijā, mūža ieguldī-
jumu un panākumiem bagātu darbību 
Latvijā un Latvijai. Par Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieriem iecelti Čikāgas 
piecīši, viņus pārstāvēja Lorija Cin-
kusa.

Viestura ordenis bija piešķirts 

Gunāram Astram pēc nāves, to gla-
bāšanā saņēma viņa brālis Leons 

Pagājušā rakstā jau 
pieminēju atbalstu jau-
natnei, bet pārrunas skar 
jautājumus par visādām 
tēmām. Piemēram, daži 
no šīs sapulces tema-
tiem ir: ārpus Latvijas 

dzīvojošu jauniešu kursi un nometnes 
Latvijā; valsts nodokļu maksāšanas 
organizācija; biedru uzņemšana (paš-
reiz ir uzņemti 2 jauni biedri); disku-
sija par LAAJ statūtiem; Annas Zie-
dares Vasaras Vidusskolas darbība un 
eksaminētāji no Latvijas 2020. gadā; 
LAAJ mājas lapa; arhīvu projekts 
(grāmata par AL Kultūras Dienām no 
1991. g. līdz šodienai) un arī jautājums 
par to, ko ielūgt uz valsts svētkiem 
2019. gadā.

Vēl paliek viens projekts, kas va-
rētu interesēt ļoti plašu auditoriju: Lat-
vijas šefpavāra viesošanās Austrālijā. 
Margota Puķīte no Adelaides Latviešu 

Skolas atsaucās uz LV 
Ārlietu ministrijas izslu-
dināto konkursu. Minis-
trija ir paziņojusi, ka at-
balstīs Latvijas šefpavāra 
meistarklases Austrālijā.

Ir iecerētas 5 kulinā-
rijas meistarklases Austrālijas lielāko 
pilsētu Latviešu namos, kā arī pīrāgu 
cepšanas sacensības Jāņu pasākumā 
Dzintaros. Meistarklašu galvenā per-
sona būtu viesis no Latvijas – ievēro-
jama personība, iespējams pat dubult-
pilsonis, kurš brīvi runā gan latviešu, 
gan angļu valodā, piemēram, Mārtiņš 
Rītiņš, Kārlis Celms vai kāds cits. Šo-
brīd tiek veikta kandidātu apzināšana. 
Plānotie pasākumi – meistarklases – 
tiks izsludinātas Austrālijas laikraks-
tā Latvietis, kā arī sociālajos medijos 
atsevišķu pilsētu Facebook grupās. 
Atkarībā no tā, kurš šefpavārs būs uz-
aicināts, tiks paziņots arī, kas tiks ga-
tavots, kā arī izziņota pieteikšanās un 
dalības maksa, kas nosegtu meistar-
klasei nepieciešamo pārtikas produktu 
iegādi.

Noteikti vairāk informācija būs 
pieejama nākamajos mēnešos, un tie, 
kas nedodas uz Latviju Austrālijas 
aukstākajos mēnešos, var sākt jau ga-
tavoties pīrāgu sacensībām!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Ko tad īsti pārrunā LAAJ sēdēs?
Marta sēde liek domāt par to, cik plašas ir sarunu tēmas

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kas ir politiska krī-

ze? Latvijā nāk klajā 
slepeni veikti ieraksti 
principā par plāniem 
pārņemt valsts varu. 
Visi šausminājās kādu 

laiciņu, bet tad tiek apgalvots, ka tur 
tomēr nav nozieguma pazīmes, un viss 
arī beidzas. Agrāk jau arī parādījušās 
ziņas par varas pozīcijā esošo cilvēku 
nedarbiem, bet parasti sašutums ātri 
norimst, un nav nekādas sekas.

Salīdzinājumā, Austrijas vicekan-
clers Heincs Kristiāns Štrahe ir atkā-
pies no amata, un viņa partija ir pame-
tusi valdošo koalīciju. Delfi ziņo, ka 
„piektdien vācu žurnāls Der Spiegel 
un laikraksts Sueddeutsche Zeitung 
publiskoja slepeni uzņemtu videoie-
rakstu, kurā redzams, kā neilgi pirms 
2017. gada Austrijas parlamenta vēlē-
šanām Štrahe tiekas ar kādu sievieti, 
kura uzdodas par Krievijas oligarha 
radinieci.“ Sarunas gaitā Štrahe iz-
klāsta plānus pārņemt lielāko Austri-
jas laikrakstu un pakļaut to viņa parti-
jas ietekmei. Lai šo īstenoto, tiks pretī 
piedāvāti valsts iepirkumi. Štrahe arī 
vārdā uzskaita partijai lielus ziedotā-
jus, kuru ziedojumi nav bijuši reģistrē-
ti attiecīgajā valsts datu bāzē.

Nebūšanas notiek katrā valstī. Šis 
raksts nav par to, bet gan par atšķirīgo 
attieksmi. Austrālijā ir pat divi bijušie 
Rietumaustrālijas pavalsts premjeri 
notiesāti uz reāliem cietumsodiem par 
korupciju – Braians Bērks (Brian Bur-
ke) un Reijs Okoners (Ray O’Connor); 
katrs nosēdēja kādu pusgadu cietumā 
1990. gados.

Pēdējā laikā parādās atklājumi 
viens pēc otra par Rīgas domes darbī-
bu. Svarīgākais ir atklāti noskaidrot, 
vai apvainojumi ir pamatoti, vai nav. 
Pārāk bieži ir notikusi it kā izmeklēša-
na, bet beigās viss ir norakts, pazudis 
un aizmirsts. No otras puses, nevar 
kādu notiesāt uz baumu pamata, un ir 
vajadzīgi pārbaudāmi pierādījumi.

Kad ir aizdomas par plašākām 
nebūšanām, tad Austrālijā var tikt 
veidota Karaliskā komisija (Royal 
Commission), ar skaidri definētiem 
pienākumiem un tiesībām atklāti iz-
meklēt konkrētu jautājumu. Tādas ko-
misijas parasti vada jurists, vai tiesne-
sis ar augstu prestižu. Tā nav tiesa, bet 
tai ir tiesības pieprasīt liecības. Prese 
rūpīgi seko komisijas darbam. Piemē-
ram, visu 2018. gadu Karaliskā ko-
misija izmeklēja un atklāja nopietnus 
pārkāpumus banku darbībā.

Tagad Latvijā ir vajadzīga atklāta 
izmeklēšana par Rīgas domes darbību. 
Lai visiem būtu skaidrs, kas tur patie-
sībā notika. Demokrātijā ir ļoti svarīga 
uzticība likuma varai, un to var panākt 
tikai ar atklātību.
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Rīgas pilī svētki
Augstāko valsts apbalvojumu pasniegšana

Gunāram Astram pēc nāves piešķirto 
Viestura ordeni glabāšanā saņem viņa 
brālis Leons Astra.
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Daugavas Vanagu 
delegātu sanāksmes no-
tiek katru gadu Dauga-
vas Vanagu Austrālijā 
valdes vadībā, lai orga-
nizācijas nodaļas Aus-
trālijā varētu pārrunāt 
pagājuša gada darbību 

un spriest par turpmāko darbību.
Šogad delegātu sanāksme notika 

Melburnā 9. un 10. martā un Melbur-
nas nodaļa uzņēma visus delegātus. 
Lai arī bija mazāks skaits organizāci-
jas biedri, kuri nebija delegāti nekā ie-
priekšējos gadus, tomēr delegātu darbs 
cītīgi turpinās.

Delegātu sastāvā bija Ilmārs Ru-
daks – Perta, Ilga Vēvere – Adelaide, 
Andris Jaudzems – Adelaide, Ināra 
Sīkais – Sidneja, Inta Skrīvere – 
Kanbera, Gunta Vagare – Melburna 
un Jānis Kārkliņš – Melburna. Inta 
Skrīvere atbrauca garo ceļu ar autobu-
su, citi atlidoja un pārējie garo ceļu at-
brauca ar savām mašīnām. Visi jau bija 
klāt piektdienas vakarā, gatavi sākt 
sestdienas rītu ar Vanadžu salidojumu.

Uz vanadžu salidojumu sanāca ap 
18 dalībnieces. Vanadžu sēdi vadīja 
DVA vanadžu nozares vadītāja Ilga 
Vēvere un protokolēja Ērika Riemere.

Pēc atklāšanas un klusuma brīža 
mūsu mūžībā aizgājušām, ieskaitot 
ilggadīgo DVMN vanadžu vadītāju un 
2015-17. gada DVA vanadžu vadītāju 
Silvia Miglis†.

DVA priekšsēža vietnieks Jānis 
Kārkliņš apsveica vanadzes ar klātbūt-
ni, izsakot ka vanadzes ir Daugavas Va-
nagu mugurkauls. Viņas darbojās čakli 
ne tikai virtuvē, bet arī kopīgi ar vana-
giem gan kā nodaļu valdes priekšsēdes 
vai kā valdes locekles. Jānis novēlēja 
vanadzēm sekmīgu sapulci. Ilmārs Ru-
daks nodeva sveicienus no Pertas vana-
dzēm, kuras nevarēja būt klāt.

Tika nolasīts un pieņemts 
2018. gada vanadžu salidojuma proto-
kols. Sekoja visu nodaļu darbības pār-
skati 2018.gadam. Austrālijā vanadžu 
kopas darbojas Adelaidē, Kanberā, 
Melburnā un Pertā. Sidnejā mazā va-
nadžu skaita dēļ nav sava kopa, bet va-
nadzes darbojas nodaļas ietvaros kopā 
ar vanagiem. Vanadžu kopskaits ir 171.

Lielāko daļu visas nodaļas darbo-
jas apmēram tajā pašā jomā, piedalo-
ties vai arī rīkojot leģiona un pulkveža 
O. Kalpaka piemiņas sarīkojumu mar-
tā, Lāčplēša dienas atceri novembrī un 
nodaļas gada svētkus. Citi sarīkojumi 
tika atzīmēti, apmeklēti kā katra no-
daļa ir lēmusi; Kurzemes Cietokšņa 
atcere, Aizvesto piemiņas diena, Līgo 
svētki un Latvijas Simtgades sarīko-
jums, Baltijas ceļa sarīkojums, Vikto-
rīnas vakari, krodziņa vakari, Latvi-
jas dziesmu un dejas svētku iespaidu 
sarīkojums, tikšanās ar viesiem no 

Latvijas, grāmatu un mantu šķirošanu 
sūtīšanai uz Latviju, ziedojumu vākša-
nas akcijas pateicības brokastis ziedo-
tājiem, Vecgada vakara sarīkojums.

Vanadžu kopas par katru vana-
dzi ziedo $10 gadā Marijas Ķeņģes 
fondam. Marija Ķeņģe bija vanadžu 
nozares dibinātāja. Ar šo fondu tagad 
nolēmām atbalstīt pilnu stipendiju, 
kura ilgst 3 vai 4 gadi un izmaksās 
8000 eiro vienai mājturības studentei 
caur Vītolu Fondu. Tika lūgts visām 
nodaļām ziedot, papildus summu, lai 
varam sagādāt to jau šo mācības gadu.

Vanadžu galvenais ienākumu 
avots ir pusdienu gatavošana; ja ne 
katru nedēļas nogali, tad reizi mēnesi 
vai dažas reizes gadā. Kanberā, lai arī 
ir tikai 6 vanadzes un visas jau gados, 
visas 100 procentīgi piedalās nodaļas 
darbā. Visās nodaļās gaidām jaunākas 
vanadzes gan kā darba spēku, gan ar 
jaunām idejām. Šis nodrošina nākotni 
labdarības darbiem. Melburnas noda-
ļai ar apkalpošanu palīdz Dainas kora 
un tautas deju kopas Ritenītis dalīb-
nieki. Par šo Melburnas vanadžu kopa 
izsaka sirsnīgu pateicību.

Vanadzes gatavo mielastus privātām 
viesībām un bērēm; ir iesaistītas Dārza 
svētkos, pankūku vai zupas pēcpusdie-
nās un latvisko ēdienu tirdziņos. Kafijas 
galdi tiek klāti sarīkojumos. Piparkūkas 
tiek ceptas uz Ziemassvētkiem.

Palīdzības pakas tiek sūtītas uz 
Latviju mazturīgajām ģimenēm un 
baznīcām. Skolām un NBS bibliotē-
kām sūtam grāmatas. Ar ziedojumiem 
atbalstam Latvijā leģionārus, audžu-
bērnu un daudzbērnu ģimenes, Oku-
pācijas muzeju, Lestenes kapus un 
baznīcas atjaunošanas darbus, Speciā-
lai Olimpiādes Latvijas dalībniekus, 
Likteņdārzu, Zemessargus un Vītolu 
Fonda stipendijas un vanadzēnus.

DVA Vanadžu vadītāja Ilga Vēve-
re atgādināja mums, ka ir lūgums no 
Latvijas pēc grāmatām latgaļu valodā. 
I. Vēvere arī ziņoja, ka šogadu Latvijas 
armija svinēs 100 gadu pastāvēšanu.

Tika pārrunāta arī Daugavas Vana-
gu līdzekļu vākšanas akcija, sevišķi pie-
minot Latvijas Valsts aizsardzības un 
patriotisma fondu Namejs un atbalstu 
daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm.

Sēdi slēdza, nodziedot Daugav’s 
abas malas. Plkst. 14.00 notika Mel-
burnas nodaļas rīkota Latviešu leģiona 
un Pulkveža O. Kalpaka atcere. Sarī-
kojums tika rīkots delegātu sanāksmes 
ietvaros, lai viesi no citām pilsētām arī 
varētu to apmeklēt.

Delegātu sapulce
Svētdienas rītā no plkst. 8.00 iz-

baudījām garšīgas gan siltas, gan 
aukstas brokastis, kuras bija sagatavo-
juši Pēters un Gunta Delveri. Pēc tik 
pamatīga ēdiena, delegāti noteikti bija 
gatavi sākt savu darbu.

DVA priekšsēdis Jānis Kārkliņš 
atklāja sēdi ar pateicību klātesošiem 
par ierašanos un novēlot patīkamu rosī-
gu sēdi. Sekoja klusuma brīdis DV mū-
žībā aizgājušiem. Dziedot Dievs svētī, 
Latviju! apstiprināja mums pašiem, kā-
pēc mēs atrodamies šeit šodien.

Par sēdes vadītāju ievēlēja Ilmāru 
Rudaku no Pertas. Ilmārs novadīja 
sēdes pārrunas ļoti precīzi, noturot vi-
sus pie temata, un sēde tika novadīta 
ļoti īsā laikā. Pateicība arī ir jāizsaka 
DVAV par labi sagatavotiem dokumen-
tiem, kuri tika laicīgi izsūtīti visām no-
daļām. Delegāti bija sagatavoti sēdei ar 
visiem dokumentiem delegātu mapē.

Pie DVAV priekšsēža ziņojuma 
J. Kārkliņš atkal vēlējās izteikt vislie-
lāko pateicību Aleksandram (Sašam) 
Grimmam†, bijušajam DVAV priekš-
sēdim un kādreizējam DVMN priekš-
sēdim par savu darbu. A. Grimms 
aizgāja mūžībā 2018. gada novembrī. 
Tāpat Ilga Vēvere pieminēja Gun-
tas Rudzītes† mūžībā aiziešanu 
2019. gada februārī un viņas daudzpu-
sīgu velti Daugavas Vanagiem.

Visi nodaļas darbības pārskati tika 

68. Delegātu DV sapulce Austrālijā
Melburnas nodaļa uzņēma visus delegātus

Delegātu sanāksme.
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Sestdien, 30. mar-
tā, Brisbanes Latviešu 
namā varēja smelties pla-
šu informāciju par tautas 
tērpu dizainiem, to gla-
bāšanu, un valkāšanas 
tradīcijām gan senā pa-

gātnē, gan arī mūsdienu kontekstā.
Tautas tērps ir ļoti svarīga daļa no 

mūsu kultūras un vēstures tradīcijām, 

un, lai arī daudziem no mums ir pa-
šiem savi tautas tērpi (vai nu mantoti, 
dāvināti, vai pirkti), bieži vien mēs ne-
zinām to izcelsmi vai valkāšanas vei-
du. Apmeklētāji baudīja iespēju pieda-
līties izzinošā pēcpusdienā ar Māru 
Siksnu, kuras zināšanas un pieredze 
šajā jomā ir tik plašas! Māra atbildēja 
uz dažādiem jautājumiem, un visi ar 
interesi piedalījās sarunās, arī daloties 
stāstos par saviem tautas tērpiem un 
aksesuāriem.

Ideja par šo pēcpusdienu Mārai ra-
dās ar domu, ka daudziem interesētu 
iespēja nākotnē izīrēt tautas tērpu īpa-
šiem gadījumiem un svinībām. Ja jums 
ir tautas tērps, kuru patlaban nelieto-
jat, droši nesiet uz Brisbanes Latviešu 
namu; novietosim tos nama glabātuvē 
ar domu, ka tie būs pieejami izīrēšanai.

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

pieņemti. Daži interesanti punkti at-
klājas.

Adelaides DV mītnei ir notikuši 
lieli remonti Andra Jaudzema vadī-
bā. Viņiem to bija jādara bez valdības 
finansiāla atbalsta.

70 gada jubilejas šogad svinēs 
Melburnas nodaļa 28. jūlijā un Pertas 
nodaļa 25. augustā.

Sidnejas nodaļas darbību cītīgi 
atjauno Ināra Sīkais. Ināra ir centīgi 
darbojusies ar divām aktīvām vana-
dzēm pasniedzot pusdienas un rīkojot 
sarīkojumus. 

Ināra ir arī sakārtojusi grāmatve-
dības dokumentus DVCV pārstāv-
niecībai Rīgā. Sidnejas nodaļa arī 
samaksāja par vienas mājas jumta at-
jaunošanu Slokas ielā īpašumam Lat-
vijā. Viņa pateicās iepriekšējam DV 
priekšniekam Andrejam Mežmalim 
par DV profila pacelšanu Latvijā.

2018. gada Ināra bija DVA delegā-
te DVCV sēdē, par ko viņa deva paskai-
drojumus. DVA un delegātu sapulce 
sirsnīgi pateicās Inārai par viņas darbu.

2019. gada DVCV sēde notiks Ka-
nādā. DVCV loceklis no Austrālijas 
Jānis Kārkliņš nevarēs tikt uz sēdi un 
pilnvaro Ināru Sīkais būt Austrālijas 
delegātei.

Daugavas Vanagi Austrālija aprūpei 
2018. gada ir atbalstījuši Latvijas mēr-
ķus AU$156 549 apmērā un Austrālijas 
mērķus AU$22 716 apmērā. Pateica-
mies visiem – gan vanagu biedriem, 
gan atbalstītājiem par ziedojumiem

2019. gada līdzekļu vākšanas akci-
ja notiks no 1. maija līdz 30. jūnijam. 
Lūdzam atbalstīt šo akciju, lai varam 
turpināt atbalstīt bijušos leģionārus 
un citus, kam vajadzīga palīdzība gan 

68. Delegātu DV sapulce...
Turpinājums no 4. lpp.

Tautas tērpu pēcpusdiena ar Māru Siksnu
Ļoti svarīga daļa no mūsu kultūras un vēstures tradīcijām

Māra Siksna.
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Latvijā, gan Austrālijā.
Delegātu sapulce izteica sirsnīgu 

pateicību kasierei Guntai Vagarei par 
lielo darbu jau ilgus gadus.

Delegāti apstiprināja DVA valdi 
2019. un 2020. gadam: priekšsēdis 
Jānis Kārkliņš, kasiere Gunta Va-
gare, sekretārs, vicepriekšsēdis un 
jaunatnes daļas vadītājs Juris Vīksne. 
Delegāti pateicās Jānim Kārkliņam 
par labu un cītīgu darbu kopš atvietojis 
Aleksandru Grimmu.

2020. gada DVA delegātu sapulce 
paredzēta noturēt Sidnejā.

DVAV mudina visus apskatīt 
DVAV mājas lapu. Mājas lapas adrese 
ir vanagi.com.au/AV/, kā arī sūtīt raks-
tus ievietošanai mājas lapā Jānim Kār-
kliņam uz mjk51688@bigpond.com

Jānis Kārkliņš pateicās sēdes vadī-

tājam Ilmāram Rudakam un protoko-
listēm Ilzei Ābelei un Ilgai Vēverei, 
un Ilmars Rudaks pateicās Melburnas 
nodaļai par viesmīlību un labo uzņem-
šanu nedēļas nogalē.

Nobeidzot delegātu sapulci no-
dziedājām Daugavas Vanagu dziesmu. 
Sēde beidzās plkst. 13.00, un visi pēc 
labi nostrādāta rīta ar baudu paēda 
pusdienas, kuras vanadzes bija sagata-
vojušas. Pēcpusdienā bija palicis laiks 
pārrunāt organizācijas darbu, uzklau-
sīt padomus vai vienkārši pavadīt 
draudzīgu pēcpusdienu.

Pateicamies visiem delegātiem un 
biedriem par dziļu atdevi DV mērķiem 
un ideāliem, kā arī laika velti šai nedē-
ļas nogalei.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“
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Trešdien, 8. maijā, 
Sidnejas Operas namā 
Sidnejas Simfoniskais 
orķestris atskaņoja Ellas 
Mačēnas kompozīciju 
Starp zvaigznēm (The 
Space Between Stars).

Ella Mačēna ir jau sen pazīstama 
Austrālijas latviešiem kā pianiste un 
dziedātāja un pēdējos dažos gados arī 
kā izcila komponiste. Ella ir studēju-
si mūzikas kompozīciju Austrālijā un 
Anglijā ar uzsvaru uz kora un orķestra 
mūziku, kā arī kamermūziku. Viņas 
darbi ir bijuši atskaņoti koncertos un 
radio raidījumos Austrālijā un Lat-
vijā. Austrālijā Ella ir sadarbojusies 
ar daudziem izciliem muzikantiem 
un ansambļiem, ieskaitot Goldner 
stīgu kvartetu, Tasmānijas Simfonis-
ko orķestri, Sidnejas Filharmonisko 
kori, Sidnejas Jauniešu orķestri, Gon-
dwana koriem, The Song Company, 
perkusionisti Klaru Edvards (Clai-
re Edwardes), arfisti Alīsi Džailes 
(Alice Giles), flautisti Virgīniju Tei-
lori (Virginia Taylor). Latvijā viņas 
skaņdarbus ir dziedājuši Jāzepa Vītola 
akadēmijas koris, kori ANIMA un Per-
nigele. 2018. gadā, Dziesmu svētku ie-
tvaros, Ellas kompozīciju Vecmāmiņa 
svešumā izpildīja tūkstošbalsu Latvi-
jas diasporas koris.

Skaņdarbs Starp zvaigznēm tapa 
Ellas mūzikas kompozīcijas maģistra 
grāda studiju laikā 2017. gadā, kad 
viņa piedalījās Austrālijas Nacionāla-
jā sieviešu komponistu programmā. Šī 
programma bija saistīta ar vairākiem 
muzikantiem, tai skaitā Tasmānijas 
Simfonisko orķestri, un tā radās iz-
devība rakstīt darbu orķestrim. Starp 
zvaigznēm pirmatskaņojums notika 
2018. gada martā ar Sidnejas Konser-
vatorijas studentu orķestri speciālā 
koncertā, lai atzīmētu mācību gada 
sākumu. Koncertu apmeklēja Sidnejas 
Simfoniskas orķestra administratīvā 
vadītāja Emma Danča (Emma Dun-
ch), kurai ļoti patika kompozīcija, un 
viņa lūdza, lai Ella atsūta notis. Tā 
Starp zvaigznēm tika iekļauts Sidnejas 
Simfoniskās orķestra programmā.

Par savu kompozīciju Ella raksta
„Kad sāku komponēt šo darbu, ie-

domājos, ka klausītājs guļ plašā, klusā 
pļavā un redz nakts debesis ar miljo-
niem spožām zvaigznēm. Es prātoju: 
„kas ir starp zvaigznēm? Vai šī telpa 
ir tukša, klusa? Vai tā varētu būt uzlā-
dēta ar mūsu senču enerģiju?“ Ar šo 
kompozīciju es gribēju uzburt nakts 
debesu enerģiju un burvību un parādīt 
tās delikātos elementus, kā mirdzošās 
gaismas un krītošo zvaigžņu skaistos, 
maigos toņus, kā arī milzīgos zvaig-
znājus plašā kosmosā. Stāvot orķes-
trim priekšā un klausoties, kā tas pa-
dara dzīvu manu mūziku, pirmo reizi 

ir neaprakstāmi brīnišķīgi un pacilājo-
ši. Tajā pašā laikā izjutu dziļas sēras, 
atceroties caur mūziku savu vectēvu 
Artūru, kurš aizgāja mūžībā, kamēr 
komponēju šo darbu. Vectēv, lai Tavs 
gars mierīgi ceļo starp zvaigznēm.“

Ellas skaņdarbs iesākas klusi 
un lēni; kā čuksti no kosmosa tālie-
nes aizveda klausītāju caur bez laika 
zvaigžņu telpā un kulminācija bija ar 
eksplozīvu skaņu, kas atgādināja pašu 
universa sākumu ar lielo sprādzienu 
(big bang).

Paldies Ella par lielisko pārdzīvo-
jumu!

Pēc koncerta Ella izteica savu sa-
jūsmu: „Orķestris lieliski realizēja 
skaņdarba krāsas; tieši tā, kā es biju 
rakstījusi. Skaņa bija liela, drosmīga 
un spēcīga. Diriģente Džesika Kottis 
(Jessica Cottis) bija kolosāla un teica, 
ka orķestrim ļoti patika spēlēt šo dar-
bu.“

Koncerts tika ierakstīts un to pār-
raidīs ABC Classic radio trešdien, 
15. maijā plkst. 20.00.

Vēl jāpiemin, kā tajā pašā nedē-

ļā, 7. maijā, Ellas kompozīciju Ripple 
pirmatskaņoja saksofona kvartets So-
nic Art Saxophone Quartet Kanberas 
Starptautiskajā mūzikas festivālā. Šo 
kompozīciju bija pasūtījuši Dr. Arnis 
Sproģis un viņa dzīvesbiedre Margot 
Woods.

BRĀVO, Ella, par šiem lieliem pa-
nākumiem!

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

https://www.abc.net.au/classic/
evenings/the-sso-celebrates-paul-
goodchild/11093450

„Starp zvaigznēm“
Sidnejas Simfoniskais orķestris spēlē Ellas Mačēnas kompozīciju

Ella sasveicinās ar orķestra diriģenti.
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No kreisās puses: Ellas vecākie Viktorija un Andrejs Mačēni, vecmāmiņa Aina 
Andersone, draugs Ben un māsa Kate Liepiņa.
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Šodien mēs atceramies un godinām
Latviešu leģionu, kā arī pulkvedi Oskaru Kalpaku

Latviešu leģiona at-
ceres diena ir 16. marts. 
Šo dienu kā leģiona at-
ceres dienu ierosināja 
Daugavas vanagu or-
ganizācija 1952. gadā. 
Tieši šo dienu izvēlē-

jās kā atceres dienu, jo 1944. gada 
16. marts bija pirmā un vienīgā reize, 
kad abas latviešu divīzijas, 15. divīzija 
un 19. divīzija cīnījās kopā Austrumu 
frontē pie Veļikajas upes pret Sarka-
narmiju. Tātad tieši šogad atceramies 
75 gadus kopš notika šī slavenā kauja. 
Kauja bija, lai atgūtu augstieni Veļi-
kajas upes labajā krastā, ko tad ieņē-
ma sarkanarmija. Pēc vairāku dienu 
ilgstošas kaujas augstiene tika atgūta. 
Bez tam, ka šī bija pirmā reize, kad 
abas latviešu leģiona divīzijas cīnījās 
kopā, šī kauja ir svarīga arī ar to, ka 
pretuzbrukums bija sekmīgs, un tajā 
tika iesaistīti ievērojams skaits mūsu 
spēki.

Atcerēsimies, ka leģionāri bija 
daudziem no mums tuvi radi – vīri, 
tēvi vai brāļi. Viņi brīvprātīgi pietei-
cās, lai cīnītos par Latvijas brīvību. 
Mūsu leģionāru vienīgais mērķis bija 
Latvijas brīvība. Viņi cīnījās pret sar-
kanarmiju, ne pret pārējiem sabiedro-
tiem vai civiliedzīvotājiem.

Latviešu leģionu 16. martā ta-

gad atceramies ne tik vien mēs, kas 
dzīvojam ārpus Latvijas, bet arī sā-
kot ar 1990. gadu to atceras Latvijā. 
1990. gadā notika gājiens uz Brāļu ka-
piem, kur nolika ziedus karavīru pie-
miņai. 1993. gadā pirmo reizi Leģiona 
dienā tika nolikti ziedi pie Brīvības 
pieminekļa. Šajā dienā atcerējās 50 ga-
dus kopš latviešu leģiona dibināšanas.

Arī šogad Latvijā atkal tika pie-
minēti latviešu karavīri, kaut Leģiona 
diena vēl nav atguvusi oficiālo piemi-
ņas dienas statusu. Arī šogad Nacionā-
lā apvienība Latvijas Saeimā atkal ie-
rosināja Leģiona dienu atgriezt svētku, 
atceres un atzīmējamo dienu sarakstā. 
Diemžēl valdība nolēma to šogad ne-
darīt, sakot, ka šo jautājumu ievietos 
Saeimas dienaskārtā, ja to atbalstīs 
vismaz vēl viena Latvijas politiskā 
partija. Pašlaik to atbalsta Nacionālā 
Apvienība, Tēvzemei un brīvībai un 
LNNK.

Šogad 16. martā atkal notika diev-
kalpojums Sv. Jāņa baznīcā, kam se-
koja gājiens uz Brīvības pieminekli, 
lai noliktu ziedus karavīru piemiņai. 
Vēlāk tajā pat dienā bija piemiņas brī-
dis Lestenes Brāļu kapos. Visi šie sa-
rīkojumi notiek jau gadiem ilgi, un vēl 
joprojām pulcina vairāk nekā tūkstoš 
tautiešus. Šos sarīkojumus rīko poli-
tiskā partija Nacionālā apvienība ar 

Daugavas Vanagu Limbažu nodaļu. 
Tomēr ir arī tie cilvēki, kas uzskata 
mūsu leģionārus par nacistiem un ie-
naidniekiem. Rīgā šogad 16. martā Rī-
gas pilsētas dome arī atļāvusi Latvijas 
antinacistiskai komitejai rīkot savu pa-
sākumu, kaut tas nedrīkstot notikt tajā 
pašā laikā kā citi pieteikti sarīkojumi 
Brīvības pieminekļa laukumā. Intere-
santi gan redzēt, ka Latvijas iekšlietu 
ministrs Rihards Kozlovskis Latvijas 
televīzijas programmā Rīta Panorāma 
teicis, ka šogad 16. marta konfrontā-
cijas riski ir lielāki nekā iepriekšējos 
gados. Tam pievienojoties, iekšlietu 
sistēmas amatpersonas solījušas, ka 
šogad sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšanā tiks iesaistīti vēl vairāk poli-
cistu nekā citus gadus. Cerēsim, ka šis 
uztraukums ir nevietā, un visi atceres 
brīži Latvijā izdevās un traucējumi 
bija minimāli. To cieņu tiešām ir pelnī-
juši mūsu varoņi – latviešu leģionāri.

Mēs šodien arī pieminām pulkve-
di Oskaru Kalpaku, bet par pulkvedi 
Kalpaku daudz nerunāšu, jo par viņu 
mums tuvāk pastāstīs mūsu šīs die-
nas referents Edmunds Smalkais. 
Gribētu tikai minēt, ka pulkvedis 
Oskars Kalpaks dzima 1882. gada 
6. janvārī Cēsu apriņķa, Meirānu pa-

Leģionāriem un Kalpakam
Daugavas Vanagu sarīkojums Melburnā

Daugavas Vanagu 
organizācijas Melburnas 
nodaļa sestdien, 9. mar-
tā, DV namā rīkoja pie-
miņas aktu ar svētbrīdi, 
godinot latviešu tautas 
nacionālos varoņus – 
1918. gada jaunās Lat-

vijas valsts varoni, pulkvedi Oskaru 
Kalpaku un otrā pasaules kara latviešu 
tautas un valsts aizstāvētājus – latvie-
šu leģionārus.

Sarīkojums sākās ar mācītāja Dai-
ņa Markovska svētbrīdi, pievēršot 
klausītāju uzmanību un nozīmi likte-
nim, iejaucoties attiecīgā vietā, bezce-
rības situācijā un tai brīdī radot apstāk-
ļus, kas var bezcerību pārvērst aktīvā 
darbībā, iegriežot to brīnumainā kārtā 
pareizā virzienā ar cerību nākotnē. 
Tāds brīnums notika 1918. gadā, kad 
negaidīts ieradās viens jauns apdāvi-
nāts un jau ordeņiem apbalvots Pirmā 
pasaules kara piedzīvojis pulkvedis – 
īsts latvietis un nacionāls patriots, kas 
varēja savaldzināt un pārliecināt pāris 
simtu latviešu zēnus sākt cīnīties par 
savu valsti un tautu. Šis Dieva atsū-
tītais varonis bija pulkvedis Oskars 
Kalpaks, Latvijas pirmais armijas 

virspavēlnieks, kas atdeva savu dzīvī-
bu, lai piedzimtu Latvijas valsts.

Pēc svētbrīža DV Melburnas no-
daļas priekšsēdētājs Jānis Kārkliņš 
sniedza biogrāfisku pārskatu par īso, 
bet sasniegumiem bagāto pulkveža 
Kalpaka dzīvi, izceļot viņa vienreizējo 
personību, militārās stratēģijas māku 
un viņa varonību, kas noveda latviešu 
tautu pie savas valsts. Tālāk šajā aktā, 
izsakot cieņu un pateicību latviešu 
leģionāriem, Melburnas nodaļas DV 
priekšsēdis Jānis Kārkliņš uzaicināja 
Edmundu Smalko nolasīt referātu par 
pulkvedi Oskaru Kalpaku.

Edmunda Smalkā referāts deva 
klausītājiem iespēju apzināt 1918. gada 
atbrīvošanas cīņu notikumus un sekas, 
kas līdz šim nav publiski risinātas. 
Viņa referāts pievērsa uzmanību tā lai-
ka apzīmētām Cēsu kaujām, kur latvie-
šu karavīri cīnījās kopā ar vāciešiem un 
divām igauņu divīzijām pret Padomju 
komunistu armiju. Šī kauja beidzās ar 
uzvaru, kaut arī nebija pilnīga vien-
prātība augstāko virsnieku aprindās 
jaunā Latvijas armijā. Ne visi bija tik 
nacionāli un pārliecināti noskaņoti par 
Latvijas nākotni, kāds bija pulkvedis 
Oskars Kalpaks. Noklausoties refe-

renta labi pamatotos tā laika notikumu 
secinājumus, Cēsu kauju iznākums va-
rēja būt citādāks, dažiem augstāka ran-
ga latviešu virsniekiem domājot vairāk 
par savu varbūtējo karjeru citā poli-
tiskā vidē, kā par jauno, vēl neskaidro 
Latvijas valsts nākotni. Ja pulkvedis 
Kalpaks būtu bijis viens no tiem, tāda 
Latvijas valsts nebūtu bijusi.

Pēc referāta, paturot akta nacio-
nālo noskaņojumu, klātesošos ieprie-
cināja ar savām skanīgām, spēcīgām 
balsīm vīru koris Veseris, nodziedot 
trīs dziesmas Sandras Birzes vadībā. 
Bija prieks klausīties jauko muzikā-
lo priekšnesumu no jauniem vīriem 
un vienas vēl jaunākas dāmas; atnākt 
un piedalīties šajā svinīgā aktā, kam 
pulkvedis Kalpaks ir zināms tikai kā 
tālākas vēstures varonis un no kuriem 
neviens nav personīgi bijis leģionārs. 
Paldies Veserim un Sandrai!

Akts beidzās, iznesot karogu un 
skanīgi nodziedot, Vesera iedvesmo-
ti, DV karoga dziesmu Še kopā mēs, 
biedri, kam lemts nebij’ mirt, Dzīves 
laivu, kas savu var tālāki irt...

Ivars Mirovics
Melburnā, 16.03.2019.

Laikrakstam „Latvietis“

 
Turpinājums 18. lpp.
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Godinot mūsu leģionārus

Jūnija mēnesis Aus-
trālijā būs veltīts kulinā-
rijas meistarklasēm, ku-
ras notiks lielāko pilsētu 
latviešu centros, Brisba-
nē, Sidnejā, Melburnā, 
Adelaidē un Pertā. Arī 

būs pīrāgu vērtēšanas konkurss Jāņu 
priekšvakarā Dzintaros Adelaidē. Man 
ir prieks paziņot, ka ieradīsies divas šef-
pavāres no Mārtiņa Beķerejas – Inese 
Rikša un Mudīte Dambrovska, kuras 
ar mieru piedalīties šajā projektā. Viņas 
novērtēs un pasniegs balvu labākam, 
vai labākai, pīrāgu cepējam. Zinām, ka 
augšminētās pilsētās darbojās kafejnī-
cas un aizrautīgi cep smalkmaizītes un 
ka Austrālijas latviešiem iecienīta vie-
ta, iebraucot Rīgā, ir Mārtiņa Beķereja. 
Tagad būs iespēja dota mūsu Austrālijas 
latviešu šefiem un visiem, kam interesē 
latviešu ēdieni, iemācīties no Latvijas 
profesionāliem šefpavāriem kaut ko 
jaunu, kā arī nostiprināt savas zināša-
nas, ko esam ieguvuši no vecākiem.

Sazinājos ar vadošam personām 
Brisbanē, Sidnejā, Melburnā un Pertā, 
un atsaucība šim projektam bija pozi-
tīva. Divi šefi pavadīs gandrīz mēne-
si Austrālijā, un katrā nedēļas nogalē 
notiks meistarklases cita pilsētā, kur 
demonstrēs, ko pilsētas vēlās redzēt, 
vai iemācīties kaut ko citu no šefpa-
vāriem. Austrālijā visi latviešu centri 
darbojās pamatā nedēļas nogalēs, jo 
ikdienas pavadītas savos darbos.

Katrs, kurš vēlās, var piedalīties 
pīrāgu konkursā piektdien, 21. jūnijā, 
Adelaidē jāiesniedz 30 pīrāgus un re-
cepti, kurā aprakstīti lietotie produkti 
un daudzums, un pīrāgiem jābūt glītā un 

interesantā kom-
pozīcijā. Jāpieliek 
vārdu un uzvārdu 
un, ja iespējams, no 
kā šī recepte dabū-
ta. Katrai kompo-
zīcijai tiks piešķirts 
kārtas numurs, un 
cepēja vārds nepa-
rādīsies. Vēlams, 
ka pīrāgu kompozī-
cijas būs iesniegtas 
Dzintaru virtuvē 
starp plkst. 5.00 un 
6.00 vakarā.

D z i n t a r o s , 
22. jūnijā, sest-
dienas rītu iesāks 
ar meistarklasēm, 
un tad gatavosi-
mies Jāņu svinē-
šanai, pinot vai-
ņagus, sagatavojot 
ugunskura vietu un dziedot dziesmas. 
Svētdien pēc pankūku brokastīm pa-
vāri dosies uz Adelaidi atvilkt elpu.

Otrdien, 25. jūnijā, notiks meis-
tarklase Adelaides Latviešu bied-
rības telpās; demonstrēs kliņģeri 
plkst. 14.00. Visus ieinteresētus pie-
teikties nākamās pavārstundā 1. jūni-
jā Adelaidē, vai sazināties ar Margotu 
Puķīti, zvanot 0419 894 007.

Tuvāku informāciju varat uzzināt 
caur jūsu pilsētas pārstāvi.

Kulinārijas meistarklases 
Sidnejā, 8. jūnijā – Klāra Bruvere: 

e-pasts klara.bruveris@live.com
Brisbanē, 9. jūnijā – Inga Česle: 

e-pasts inga.ceslis@gmail.com

Melburnā, 15. jūnijā – Linda Drēziņš: 
e-pasts linda.drezins@gmail.com

Adelaidē, 21., 22. un 25. jūnijā – 
Margota Puķīte: e-pasts 
mrsmargota@gmail.com 

Pertā, 29. vai 30. jūnijā – Jānis 
Purvinskis: e-pasts janis@
msvillage.com.au
Kulinārijas meistarklases plāns 

Austrālijā (datumi varētu mainīties, jo 
pilna informācija nav galīgi pieejama). 
Izsakām sirsnīgu pateicību Latvijas 
Ārlietu Ministrijai un Mārtiņa Beķere-
jai par sadarbību un finansiālo atbalstu 
šī projekta īstenošanai.

M. Puķīte
Projekta vadītāja Austrālijā

Laikrakstam „Latvietis“

Mēs nekad nedrīk-
stam aizmirst mūsu 
leģionārus, kuri atde-
va savas dzīvības otrā 
pasaules karā, lai mēs 
varētu dzīvot drošībā 
šeit ārpus Latvijas vai 

mūsdienas arī Latvijā. Šī iemesla dēļ 
pirmdien, 11. martā, ap 20 Melburnas 
tautieši un viesis no Pertas, Pertas Dau-
gavas Vanagu valdes priekšsēdis Ilmārs 
Rudaks, pulcējās pie latviešu un igauņu 
karavīru pieminekļa Foknera (Fawk-
ner) kapsētā. Piemiņas svētbrīdi vadīja 
mācītājs Dainis Markovskis, pieminot 
kritušos leģionārus, 15. un 19. divīzijas 
karavīrus, kuri otrā pasaules karā krita, 
aizstāvot Latviju. Mācītājs Dainis arī 
lika neaizmirst mūsu izcilo karavadoni 
un patriotu, pulkvedi Oskaru Kalpaku 
un studentu rotu, kuri cīnījās Latvijas 
labā pirmā pasaules karā.

Sekojot mācītāja izjustajiem vār-
diem, Daugavas Vanagu Melburnas 
nodaļas valdes priekšsēdis Jānis Kār-
kliņš un nodaļas vanadžu kopas vadī-
tāja Koidula Nemīro nolika vainagu 
pie karavīru pieminekļa. Jānis Kārk-
liņš pateicās visiem latviešu leģionā-
riem, kuri cīnījās par Latvijas brīvību, 
ne tik vien tiem, kuri krita kaujas lau-
kos, bet arī tiem, kuri izcieta karu, bet 
mira Sibīrijā vai citur mūsu ienaidnie-
ku rokās, kā arī tiem, kuri mira trim-
dā. Tikai retais no viņiem piedzīvoja 
Latvijas brīvības atgūšanu.

Piemiņas brīdi turpinot, visi klāt-
esošie aizgāja uz netālo nezināmā ka-
ravīra kapu, kur nolika ziedus tiem 
karavīriem, kuri palika kara un cīņu 
laukos.

Leģionāru piemiņas svētbrīdis pie 
karavīru pieminekļa Foknera kapsē-
tā Melburnā notiek jau daudzus gadu 

desmitus, un kaut vairs neierodas tik 
daudz tautiešu kā agrāk, ir patīkami 
redzēt, ka tradīcija vēl turpinās. Kri-
tušie leģionāri atdeva savas dzīvības 
Latvijas un mūsu labā. Mazākais, ko 
mēs varam darīt, ir reizi gadā viņus at-
cerēties piemiņas svētbrīdī.

Paldies mācītājam Dainim par iz-
justo svētbrīdi, Melburnas Daugavas 
Vanagu nodaļas karoga sardzei un 
visiem, kuri atrada laiku piedalīties 
svētbrīdī, kā arī visiem, kuri pielika 
roku pie svētbrīža izkārtošanas. Ce-
rams, ka Melburnā šī tradīcija turpi-
nāsies vēl ilgus gadus un iespējams 
nākošā gadā piedalīsies vēl vairāk 
mūsu tautiešu – gan Daugavas Vanagu 
organizācijas biedri, gan tie, kuri nav 
Daugavas Vanagi, lai godinātu bijušos 
latviešu leģionārus.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmās kulinārijas meistarklases Austrālijā
Tās sniegs divas šefpavāres no Latvijas

Inese Rikša.
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Lieldienas nosvinē-
tas, šokolādes pazudu-
šas, bet istabā vēl arvien 
var redzēt šķīvīti ar ko-
šām raibām olām, kas 
krāsotas sīpolu mizās.

Katru gadu grupiņa 
brīvprātīgo darbinieku sanāk palīdzēt 
veciem ļaudīm, kas dzīvo aprūpes 
mājā, nokrāsot olas sīpolu mizās. Ve-
cumdienās ir svarīgi piedalīties aktivi-
tātēs, kas ir nozīmīgas un vērtīgas.

Piedaloties aktivitātēs, kas saistītās 
ar savu kultūru vai svētkiem, vienmēr 
nāk atmiņas par bērnību, ģimeni un jau-
kām svinībām savās mājās Latvijā. Ista-
ba, kurā olu krāsošana notiks, ir jau sa-
gatavota, uz galda olas un kaudze sīpolu 
mizas. Pēdējos gados arvien grūtāk ir 
atrast olas ar baltu čaulu, un īpaši šogad 
visām olām brūnas čaulas. To visi pār-
runāja, bet arī tūlīt ķērās pie darba, lai 
satītu nevārītu olu ar sīpolu mizām tā, lai 
ola nenokrīt uz grīdas. Šogad visi tik uz-
manīgi strādāja, ka neviena ola nenokri-
ta. Bija ļoti daudz olu, un katrs varēja 
satīt vairākas olas; visbeidzot vajadzēja 
divus lielus katlus, jo bija tik daudz olu.

Tagad nāk tas grūtākais laiks gaidīt, 

kamēr ūdens katlos uzvārās, un tad arī jā-
būt uzmanīgam, tā lai ūdens atdziest, lai 
tiktu pie tās notītās olas. Pa to laiku var 
noklausīties, kā katrs to pašu darīja savā 
bērnībā, atmiņās nāk jaukie brīži kopā ar 
draugiem vai ģimeni. Katram piedāvā tēju 
vai kafiju, kamēr beidzot atnes paplāti ar 
kaudzi novārītām olām. Tagad uzmanī-
gi un lēnām jāattin olu, lai nenokristu uz 
grīdas. Kad sīpolu mizas noņemtas, rokā 
tāda skaista raiba ola. Lēnām apgriež olu, 

lai tuvāk apskatīties to krāsu dažādību un 
gandrīz grūti ticēt, ka olai bija brūna čaula, 
un tagad tā paša čaula ir nokrāsota ar da-
žādiem toņiem ar dzeltenu krāsu, pat gaiši 
oranžu, un šur tur rādās zaļgana krāsa.

Rokā redzams brīnumdarbs, ko 
var paņemt sev līdzi uz savu istabu un 
katru dienu vēl apskatīt šo skaisto Liel-
dienu olu un priecāties par svētkiem.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pelēki mākoņi drau-
dēja ar lietu, un no rīta 
sestdien, 13. aprīlī iz-
skatījās, ka Lieldienas 
vajadzēs iešūpot, ripi-
not olas pa peļķēm – ar 
lietussargiem rokās. Lai 
sargātu sarīkojumu ap-

meklētājus skolas vecāki ātri uzstādīja 
teltis, būt laimīgā kārtā mākoņus aiz-
pūta vējš un Adelaides Latviešu nama 
Tālavas zālājā plkst. 11.00 pēc rīta kla-
sēm, sāka ierasties bērni.

Ap 60 cilvēku – bērnudārznieki, 
skolas bērni, viņu vecāki, vecvecāki, 
ģimenes, skolas labvēļi un atbalstītā-

ji varēja piedalīties olu krāsošanā un 
šķēršļu gājienā. Notika olu ripināšana 
un kaujas ar tām. Skolas bērni Lieldienu 
šūpolēs iešūpoja skaistu pavasari Latvi-
jā un siltu rudeni Austrālijā (+23°C).

Cik garšīgi visiem likās Peter un 
Silvia Makmalenas (McMullen) karstie 
suņi augstākā labuma desas ar sieru, 
sīpoliem, speķi un skābiem kāpostiem!

Tā kā Lieldienas ir viens no skolas 
līdzekļu vākšanas pasākumiem, tad 
vecāki un atbalstītāji atnesa mantas 
Lieldienu loterijai.

Reinis Dancis
Adelaides Latviešu skolas 

Padomes priekšsēdis

Lieldienas Adelaides skolā
Notika olu ripināšana un kaujas ar tām

Adelaides Latviešu skola svin Lieldienas.
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Olu krāsošana.
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Lieldienas „Amber Aged Care“ Adelaidē
Olas nokrāso sīpolu mizās

Olu krāsošana „Amber Aged Care“.
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18. maijā visā Lat-
vijā notika Muzeju 
nakts. Tā pēc Fran-
cijas Kultūras un ko-
munikāciju ministri-
jas ierosinājuma kopš 
2005. gada notiek dau-
dzās Eiropas valstīs, 

tostarp Latvijā, kur piedalās ne tikai 
valsts un pašvaldības muzeji, bet arī 
privātie muzeji un galerijas. Ar katru 
gadu palielinās iestāžu skaits, kuri 
vakara stundās bez maksas atver sa-
vas durvis un rīko dažādas atrakcijas 
un izklaides.

Ak, šis vārds izklaide! Mums ta-
gad visur piedāvā izklaides. Es sapro-
tu, ka plašā sabiedrības daļā muzejs 
ir svešs, to neinteresē, turp nevēlas 
iet. Kāpēc? Varbūt izglītības sistēmā 
ir ārkārtīgi būtiski robi? Bet vai va-
jag visus tur ievilināt, ja nav īsta vē-
lēšanās? Rīgā Muzeju nakts izskatās 
briesmīgi – garu garās rindas, kur 
jāpavada teju vai stunda vai vairāk. 
Kad tiek muzejā, ko tur var redzēt? 
Maz ko – visur ļaudis priekšā. Par iz-
glītošanu vai kultūras baudīšanu nav 
nekādas runas. Toties telpas ir piemī-
dītas, pienestas ar smiltīm, sviedru 
izgarojumi atstāj aiz sevis smakas. 
Tad rodas jautājums – vai patiesi va-
jag ikvienu piesaistīt muzeju pasau-
lei? Vai ir cerība, ka kaut vai neliels 
procents aizies arī citreiz? Vai ir tādi 
pētījumi?

Protams, muzeji cenšas sarūpēt 
kādu pārsteigumu, kas pievelk publi-
ku. Vai nepietrūks iespēju, izdomas, 
notikumu?

Tā domājot par Muzeju nakti, 
esmu apjucis, it kā ielīdis trīs priežu 
pudurā un apmaldījies. Jāteic gan, 
ka ļoti pozitīvas emocijas palikušas 
no piedzīvotā Muzeju nakts laikā 
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes 
memoriālajā mājā Billītēs, kas atro-
das Ozolnieku novadu Sidrabenes 
pagastā. Turp devās Jelgavas Spīdo-

las valsts ģimnāzijas teātris. Atcero-
ties nu jau aizgājušo Edvarta Virzas 
130. dzimšanas dienu, kas bija svina-
ma izgājušā gada 27. decembrī, reži-
sores Elīnas Apsītes vadībā jaunieši 
iestudēja viņa poēmas versiju Pava-
saris. Impresijas. Straumēni, kas ap-
rīlī notikušajā XII Latvijas bērnu un 
jauniešu teātru festivālā „…un es iešu 
un iešu!“ Valmierā tika novērtēts ar 
augstāko punktu skaitu un ieguva 
I pakāpes diplomu. Arī jauniešu žūri-
ja to atzina par labāko mazās formas 
izrādi.

Protams, šo iestudējumu bija jā-
ved uz Billītēm. Tādēļ arī ar Annu 
Žīguri, dzejnieku mazmeitu, un Di-
ānu Janci, mazmazmeitu, bija no-
runāts izrādi nospēlēt tieši Muzeju 
naktī. Tā kā pavasaris patlaban ir 
pašā ražā, un tā kā saule maija vidū 
pakāpjas jo augstu, laiks palīdzēja 
jauniešiem. Viss ir zaļš un ziedošs, 
īpaši rapšu lauks, kas dzeltēja jau-
najiem aktieriem aiz muguras līdz 
ar Zemgales lauku plašumu. Putni 

laida vaļā savus treļļus, gandrīz vai 
traucēdami. Jāpiemetina, ka turpat 
pukšķināja traktors, apstrādādams 
zemi, kas arī bija tieši laikā – Virzas 
teksts arīdzan vēstīja par pavasara 
darbiem.

Viss uzvedums ir balstīts gan uz 
pašu poēmu, gan uz tautas dziesmām, 
kas lieti papildina noskaņu un pie-
dod izrādei folklorisku grodumu un 
skaņumu. Tautasdziesmas ar Edvarta 
Virzas tekstu saplūst vienā veselumā. 
Un jaunieši vēl ar skaņām ar kustībām 
mācēja atklāt pagātnes dzīves rituālo 
būtību.

Billītēs nebija izklaides, drīzāk 
otrādi, kārtējo reizi atklāja mūsu tau-
tas kultūras dziļo poēzijas un skais-
tuma piesātināto pasaulei. Šis bija 
par iemeslu tam, ka Muzeju nakts 
kļuva par lielu garīgu piedzīvojumu 
nevis apšaubāmu vieglu laika pava-
dīšanu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Muzeju nakts „Billītēs“
Ļoti pozitīvas emocijas palikušas no piedzīvotā

Izrāde „Billītēs“.
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Pirms izrādes pie „Billītēm“ ar Diānu Janci un Elīnu Apsīti.
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Šī ir trešā autora grā-
mata, kas uzsākusi ceļu 
pie lasītāja. Autors ir pazīs-
tams ar divām agrāk izdo-
tām grāmatām. Pirmā no 
tām bija plašs pētījums par 
Ziedaru dzimtas saknēm 
Dunikā, Dienvidkurzemē: 

ZIEDARI. Viena Dunikas leitīšu ģimene, 
kas nāca klajā 1999. gadā, otra – Šūpo šū-
puli,izdota 2009. gadā, kurā apkopotas au-
tora pārdomas par dzimstības problēmām 
Latvijā un to iespējamiem risinājumiem.

Lasītāju vērtējumam nodotā trešā 
grāmata ir autora atmiņu stāsts, ceļojums 
pagātnē, ļaužu un notikumu vērojums 
caur personīgās pieredzes prizmu. Autors 
izvēlējies savdabīgu vēstīšanas veidu, 
stāstīšanu trešajā personā: atmiņas atce-
ras, izdzīvo un izstāsta pavisam maziņais 
puišķins, mazais Anūts, kurš, gadiem 
ejot, kļūst vecāks un pārtop par Džeku.

Stāsts sākas ar agrīnajiem bērnības 
gadiem, turpinās zaļoksnēja jaunekļa 
gados un noslēdzas jauna, bet jau daudz 
pieredzējuša un pārdzīvojuša vīra gados, 
kurš šķir jaunu savas dzīves lappusi savā 
jaunajā mītnes zemē Austrālijā. Stāsts, 
kas kopumā aptver apmēram ceturtdaļu 
gadsimta, uzskatāmi apliecina, ka nedzī-
vojam tikai laikā un vietā, bet arī konkrē-
tos vēsturiskos apstākļos, kuriem bieži ir 
izšķiroša ietekme ne tikai uz mūsu dzīvi 
un darbību, bet arī uz mūsu likteni.

Pirmās ir puišķina fragmentārās at-
miņas par dzimto Sedvīņu ciemu Duni-
kā – māte ar nēšiem uz pleciem, kurai ma-
zais puišķins pinas pa kājām, siltais, tikko 
slauktais piens koka spainīšos, vectēvs, ar 
kuru kopā pavadītas jaukas stundas, rota-
ļas ar citiem mājiniekiem – tik senas un 
tālas, tik mīļas un reizē smeldzīgas...

Tālāk atmiņu stāsts aizved mūs uz 
Sileni Latgalē, pie robežas ar Poliju, kur 
puisēna tēvs dienē Latvijas valsts ro-
bežsardzē. Mazais puisēns Anūts ir jau 
krietni paaudzies un sasniedzis skolas 
vecumu. Silenē sākas Anūta skolas gai-
tas, te viņš iestājas mazpulkos, draudzē-
jas ar citiem dažādu tautību vienaudžiem, 
ar kuriem brīvajā laikā tiek sista bumba, 
iets kopā peldēties, makšķerēt un Silenes 
apkārtnes mežos ogot un sēņot. Tās ir 
tādas mierīgas, bezrūpīgas bērnības mi-
niatūras, vēl nekas neliecina par drīzajām 
dramatiskajām pārmaiņām. Valsts attīs-
tās, dzīve iet uz augšu. Nodaļa ilustrēta ar 
fotogrāfijām, kas kopā ar vietējo ļaužu un 
notikumu aprakstu dod lasītājam iespēju 

iztēloties kāda izskatījās un kā dzīvoja 
ļaudis Silenē pagājušā gadsimta trīsdes-
mitajos gados. Liekas, ka līdz pat mūsdie-
nām nekas daudz Silenē nav mainījies.

Pēc īsa, bet kolorīta apraksta par gadu 
ilgušām mācībām Daugavpils arodskolā, 
kuras laikā apgūtas praktiskas atslēdz-
nieka iemaņas un zināšanas metālapstrā-
dē, atmiņu stāsts mūs aizved uz Liepāju. 
Mērķis – iestāties Liepājas tehnikumā, lai 
iegūtu profesionālas zināšanas elektroteh-
nikā, kuras, kā izrādīsies pavisam drīz, 
lieti noderēs tuvā nākotnē. Liepājas pe-
riodā stāsts iziet ārpus personīgo atmiņu 
rāmjiem; te autors, pamatojoties uz vēstu-
res avotiem, sniedz plaši izvērstu apskatu 
par tā laika dramatiskajiem notikumiem 
Liepājā un Latvijā. Pirmā krievu okupā-
cija, Litenes traģēdija, Latvijas pārvērša-
na par padomju republiku un pievieno-
šana PSRS, iedzīvotāju deportācija kara 
priekšvakarā – notikumi, kuru kopums 
iegājis vēsturē kā baigais gads. Seko kara 
sākums, Liepājas bombardēšana, vācu 
armijas ienākšana Liepājā; tie ir apstākļi, 
kuros Džeks mācās un pabeidz Liepājas 
tehnikumu. Pienāk brīdis, kad Džeks pret 
savu gribu ir spiests uzvilkt svešu for-
mastērpu. Sākas kara gaitas; sākotnēji tas 
ir darba dienests un darbs Ploces kūdras 
purvā, pēc tam ieskaitīšana latviešu SS le-
ģiona 15  divīzijā un nosūtīšana uz apmā-
cībām Austrumprūsijā. Liktenis Džekam 
ir labvēlīgs, rit pēdējais kara gads, viņa 
vienība lielās kaujās neiekļūst. Iziešana no 
Dancigas aplenkuma, nonākšana Štetīnā, 
kur tiek gaidīts kuģis nosūtīšanai uz Kur-
zemi, kas tomēr nenotiek. Vācijas kapitu-
lāciju Džeks sagaida kaut kur Baltijas jūrā 
uz kuģa tuvu Dānijas krastam. Gūstekņu 
nometne Dānijā, pārbrauciens uz Flens-
burgu Vācijā. Tā ir angļu okupācija zona, 
un Džeks kļūst par Viņa Majestātes Liel-
britānijas karalienes Elizabetes II gūstek-
ni. Neskan slikti. Par šo laiku Džeks saka: 
„Dzīvojam pilnīgā brīvībā. Bija vasara un 
skaists laiks.“ Seko Zēdelgemas nometne 
Beļģijā un tad 1946. gada martā atbrīvo-
šana no gūsta, ko apliecināja no okupāci-
jas iestādēm saņemtā Atlaides apliecība. 
Praktiski tas nozīmēja tiesības dzīvot pār-
vietoto personu nometnē. Šeit jūtams gan-
darījums par atgūto vārdu un cilvēcisko 
cieņu, kad neesi vairs tikai numurs kādā 
numurētā sveša karaspēka vienībā.

Grāmatas nodaļās par Džeka kara 
gaitām un gūstniecība nav tikai hrono-
loģiski secīgu faktu uzskaitījums, šo 
periodu lasītājs iepazīs caur ļoti intere-

santu, emocionālu un detaļās pilnīgu da-
žādu notikumu un epizožu attēlojumu .

Džeka dzīves gaitu nākošā pietura ir 
Saules DP nometne Gēstahtā, kur Džeks 
laimīgi atrod savu māti, strādā par nomet-
nes elektriķa palīgu. Šeit ir mierīga, dīka 
dzīve – darbs, kontakti ar meitenēm, dan-
ču vakari gan pašu, gan netālajā poļu no-
metnē. Bet tieši šeit  notiek lūzums Džeka 
domāšanā un rodas apjausma par pavi-
sam citādām dzīves iespējām, ko pavērtu 
mācības. Jauneklis kļūst par Baltijas uni-
versitātes studentu, ir  1946. gada 1. jūlijs. 

Baltijas Universitāte, kas pēc kara 
darbojās angļu okupācijas zonā, sākotnē-
ji Hamburgā, vēlāk Pinabergā, tika izvei-
dota ar Lielbritānijas ārlietu ministrijas 
atļauju pēc prof. Friča Gulbja ierosmes. 
Tā bija paredzēta tieši bēgļiem no Bal-
tijas. Baltijas Universitāte bija  unikāla 
-  fenomens, kuram nav un, šķiet, nekad 
vairs nebūs  nekā līdzīga. Tās nozīmi grūti 
novērtēt par augstu, tās astoņas fakultātes 
ar septiņpadsmit katedrām un  pāris sim-
tiem pasniedzēju līdz Universitātes slēg-
šanai 1949.gadā saviem studentiem deva 
ne tikai zināšanas, bet arī pārliecību par 
savām spējām un drosmi turpināt studijas 
baltiešu nākošajās mītnes zemēs. Baltijas 
Universitātes darbība publikācijās atspo-

„Puišķins, Anūts, Džeks. Kā tas toreiz bija“
Par Jēkaba Ziedara grāmatu
„Scribitur ad narrandum, non ad probandum”. Kvintiliāns
(Raksta, lai stāstītu, nevis lai pierādītu)

Grāmatas „Puišķins, Anūts, Džeks. Kā 
tas toreiz bija“ vāks.

Turpinājums 12. lpp.

Laikraksta „Latvietis“ redakcija sveic Jēkabu Ziedaru 95. dzimšanas dienā!
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Rakstu krājuma kultūrai un brī-
vai domai numurs JG 296 jau nonācis 
abonentu rokās visā pasaulē un dau-
dzās bibliotēkās Latvijā, kā arī Jāņa 
Rozes un Zvaigznes ABC grāmatvei-
kalos, Galerijā Istaba, Apgāda Zinātne 
veikalā, NicePlace veikalā, un Latvi-
jas Okupācijas muzeja grāmatu galdā.

Rakstu mākslas dzejas daļu ie-
vada Agris Pilsums ar dažādu gadu 
dzejoļiem, kas tapuši kopš aizlieguma 
padomjlaikos. Juris Helds piedāvā iz-
lasi no topoša krājuma Levitācija. No 
ebreju valodas latviešu valodā Ulda 
Bērziņa atdzejoti Gali Dana Zingeres 
(Singer) dzejoļi par fotomākslinieku 
kapiem Jeruzalemē. Kristas Annas 
Belševicas dzeja pievelk ar dziļdomī-
gu atklātību, Zanes Brūveres-Kvēpas 
ar tēlainību un humoru.

Rakstu mākslas prozas daļā Dag-
nijas Dreikas Ieskicējumi un divi īs-
stāsti: Ramonas Indriksones Vilcienā 
un Vlada Spāres Pilnmēness.

Tēlotājmākslu šai numurā pārstāv 
Kanādas latviete Ieva Baklāne ar 
akrila gleznojumiem uz audekla, ku-
ros, mākslas redaktores Lindas Trei-
jas vērtējumā, arhitektoniska fantāzija 
savieno reālismu ar abstrakciju: „Ie-
vas glezniecība atgādina nebeidzamu 
vasaru, saulainu meditāciju un palīdz 
atgūt emocionālu līdzsvaru šajā sprie-
dzes pilnajā laikā.“

Sarunā ar redakcijas locekli Lās-
mu Gaitnieci, komponists/pianists 
Māris Lasmanis stāsta par savas kar-
jeras gaitu un sasniegumiem, un pie-
metina, „Šis ir mūsu paaudzes laiks – 
laiks kāpt latvju mākslas Olimpā!“

Sanfrancisko Jaunais teātris, dibināts 
2010. gadā, Māras Lewis režijā pērngad 
uzveda lugu Sprīdītis? trīs pilsētās ASV 
rietumkrastā un austrumkrastā. Jautā-
juma zīme lugas nosaukumā norāda uz 
Annas Brigaderes lugas Sprīdītis pārcel-
šanu mūsu laikos. Aija Moellere, teātra 

publicitātes lietu kārtotāja, apraksta uz-
veduma tapšanas vēsturi un tā pieņem-
šanu tautā. Linda Treija dalās ar savām 
krāšņajām kostīmu skicēm.

Neatkarīgais žurnālists Otto Ozols 
(īstā vārdā Mārtiņš Barkovskis) zem 
virsraksta Čekas maisu svarīgākā un 
vērtīgākā daļa sniedz izvērstu pār-
skatu par PSRS norieta vēsturi līdz 
pat Latvijas Republikas atjaunošanai 
1991. gadā, uzsvērdams, ka vēl arvien 
neesam attīrījuši savu valsti no Pa-
domju nomenklatūras varas.

Rakstniece, kopš 2010. gada stok-
holmiete Signe Rirdance apraksta 
Latvijas simtgades atzīmēšanu Zem 
zvaigžņu segas Zviedrijā, un vaicā „...
vai mūsu laikā, kad katrs dzīvojamies 
pa saviem sociālo tīklu un citiem „bur-
buļiem“, vispār iespējama tāda īsti 
„saliedēta identitāte“.“

Rakstniece Ilze Lāce-Verhaeghe 
dalās atmiņās par dzejnieku Aivaru 
Neibartu (1939-2001). Neibarts ar ie-
sauku Ņurbulis bija kolorīta personība 
sava laika Rīgas literātu bohēmā, kur 
viņš apgrozījās līdzās autores mātei 
Lidženei (Ligitai Lācei).

Latvijas Universitātes Latvijas 
vēstures institūta vadošā pētniece 
Ineta Lipša raksta par D. H. Lorensa 
(Lawrence) romāna Lēdijas Čaterlejas 
mīļākais latviskojumu 1934. gadā un 
trim latviešu profesoriem, kuri sadar-
bojās ar Rīgas Apgabaltiesas prokuro-
ru, lai aizliegtu izdevumu un notiesātu 
izdevēju.

Grāmatu recenziju nodaļā literatūr-
zinātniece Bārbala Simsone Lauras 
Vinogradovas stāstu krājumu izelpas 
raksturo kā „vienu no nebūt ne daudza-
jiem pēdējā laikā tapušajiem latviešu 
autoru oriģināldarbiem, kurā atainota 
patiešām gaumīga seksualitāte.“

Literatūrvēsturnieks Andrejs 
Grāpis sniedz savas pārdomas par 
Dienas Grāmatas Mēs. Latvija, XX 

gadsimts sērijā tapušo Andra Ak-
mentiņa romānu Skolotāji.

Dzejniece un publiciste Kristīne 
Ilziņa apraksta Daces Vīgantes stāstu 
krājumu Tad redzēs un Ināras Kaijas 
Eglītes dzejkrājumu Kliedziens starp 
āboliem. Piecdesmit gadus vēlāk.

Laikraksta konTEKSTS galvenā 
redaktore Sandra Ratniece atzinīgi 
vērtē Ingas Žoludes 1904. Melanho-
liskais valsis: „Lielisks piemērs, kādai 
jābūt gaumīgai grāmatai kopumā...“.

Nodaļā Dažos vārdos pieminēti 
veļu ceļā gājušie kultūras dižgari, jau-
nākās grāmatas, uzvedumi, u.c. Par 
abonēšanas kārtību rakstiet e-vēstuli 
juris.zagarins@gmail.com vai zvaniet 
+1 413 732-3803, vai arī skatiet mājas 
lapu http://jaunagaita.net, kur varat arī 
ieskatīties Jaunas Gaitas vēsturiskā 
arhīvā no 1955. gada līdz pat šodienai.

Juris Žagariņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Jaunā Gaita“ Nr. 296
Pavasara numurs

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 296 vāks.

guļota samērā maz, tāpēc  jebkurai raks-
tiskai liecībai par Baltijas Universitātes 
darbību ir īpaša nozīme,  sevišķi ja atmiņu 
autors pats ir Universitātes laikabiedrs.

 Atmiņas par mācību laiku Univer-
sitātē rakstītas ar lielu sirsnību. Nodar-
bības, studentu sadzīves ainiņas, iz-
klaides, deju vakari, pirmās simpātijas 
– viss, kas pienākas jauniem cilvēkiem, 
kuriem kara šausmas aiz muguras, bet 
puse dzīves vēl priekšā. Īpaša vieta stu-
diju laika atspoguļojumā ierādīta korpo-
rācijas Gersicania nodibināšanai, autors 
ir 24 studentu- dibinātāju vidū. Te uzzi-
nām daudz interesanta par korporācijas 
dzīvi – par korporācijas ballēm ar polo-
nēzi, komerša ceremoniju, korporācijas 

atribūtiku – vapeni, korporācijas krāsām 
un to nozīmi, korporēļu deķeļiem, ko-
merša ceremoniju un daudz ko citu, ie-
skaitot studentu – gersikāņu kāzas.

Studiju gadi ir īpaši, tie ir gadi, kad 
personības attīstība  un pilnveidošanās 
norit īpaši strauj, Džeks nav izņēmums.

Tālāk atmiņu stāsts aizved lasītāju 
uz Austrāliju, kur Džeks ierodas 1949. 
gada 30. maijā. Te atmiņu izklāstā nejūt 
daudz emociju, tās ir lietišķas un infor-
matīvas, stāstījums ir raits un pilnā mērā 
dod priekšstatu par iebraucēju pirmajiem 
gadiem jaunajā mītnes zemē. Brauciens 
uz Bonegillas nometni, pirmā darba vieta 
Džilongas cementa fabrikā. Daudzkas te 
notiek pirmo reizi – pirmie soļi kā neat-
karīgam uzņēmējam ar iegādāto autopaš-
izgāzēju, autovadītāja tiesību iegūšana, 
pirmās pārvietojamās mājas – karavānes 

– būvniecība, izklaides, balles un saviesīgi 
vakari un apziņa, ka jāturpina mācības. Fi-
nāls ir optimistisks –  Džeks ved pie altāra 
meiteni Adu, tas ir sākums jaunam stās-
tam, kuru, cerams, nākotnē vēl  uzrakstīs.

Vērtējot autora veikumu kopumā, jā-
atzīst – grāmata, uzrakstīta raitā valodā 
un ilustrēta ar daudzām  sava laika foto-
grāfijām, tiešām sniedz atbildes uz jautā-
jumu - kā tas toreiz bija. Tā nav vērtēja-
ma  tikai kā atmiņu stāsts, tā ir rakstiska 
liecība  un vienlaikus informācijas avots 
par skarbiem un dramatiskiem notiku-
miem mūsu vēsturē, kuru liecinieks ir 
bijis pats autors. Grāmata noteikti atradīs 
savu lasītāju, tā būs interesanta lasām-
viela tiem, kurus interesē mūsu pagātne.

Cieņā pret autoru
Andris Tolks

Jūrmalā, 2019. gada 25. martā

„Puišķins, Anūts, Džeks...“
Turpinājums no 11. lpp.
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Saulainā svētdienas 
rītā, martā, prāv. Daira 
Cilne dievkalpojumam 
bija izvēlējusies saulai-
nus korāļus: Ar pirmiem 
saules stariem, kas 
manā logā krīt, Es gri-

bu savu sirdi kā ziedu atdarīt, Veltas 
Tomas dzejas vārdi un Elzas Ķezberes: 
Dievs, Tev vēlē labu, raugi saule spīd, 
Silti debess vēji glaudot pāri slīd. Tas 
bija labs ievads Rietumkrasta latviešu 
vasaras vidusskolas Kursas Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojumam.

Ieejot zālē, redzam Kursas krāsās 
klātus galdus ar ziliem galdautiem, 
dzeltenām narcisēm vāzēs un dzeltenu 
salveti katrai sēdvietai. Inese Graudi-
ņa nesa apkārt lielu kurvi ar Maijas 
Riekstiņas ceptiem siltiem pīrāgiem. 
Tāpat baudījām Maijas saldā apriko-
zes pīrāga šķēles un citas atnestas uz-
kodas.

No Mineapoles bija atlidojusi Kur-
sas direktore Dr. Indra Ekmane, lai 
pastāstītu par darbu Kursā. Indra ie-
sāka ar vārdiem: „Man ir liels prieks 
šodien būt kopā ar jums Sietlā, pilsē-
tā, kuru uzskatu par savējo. Bet Sietla 
gan nebūtu bijusi „mana“, ja pirms 15 
gadiem nebūtu sevi atradusi Šeltonas 
mežiņā – „Kursā“, kur pirmo reizi sa-
stapu tieši Amerikas latviešu jaunie-
šus. Jauniešus manā vecumā, kuriem 
līdzīga valoda, līdzīgas pieredzes dzī-
vojot starp divām kultūrām.“

Turpinot, Indra stāsta, ka gadus 
vēlāk viņai bijis viegli iejusties Siet-
las latviešu kultūras dzīvē un kļūt par 
sabiedrības locekli. Viņas vārdos: „Tā 
ir „Kursas“ dāvana, kas ilgst ne tikai 
četras nedēļas, vai četras vasaras, bet 
gan turpinās dzīves gaitā. Sabiedrī-
ba, identitāte, kultūras mantojums 
ir dāvanas, kuras ilgst mūžīgi. Bet 
„Kursa“ nevar pastāvēt mūžīgi bez 
pūlēm, mums jācīnās par savu vie-
tu, atceroties, ka vienu gadu mums 
„Kursas“ nebija. Strādājot kopā ar 
latviešu sabiedrību, 2016. gadā bija 
jau 12 skolnieki, 2017. gadā – 18 un 
2018. gadā – 25 skolnieki. Šodien, jau 
martā ir pieteikušies 27 skolnieki uz 

šīs vasaras „Kursu“, no 7. jūlija  līdz 
3. augustam.“

Indra uzsver, ka mums ir jācīnās 
par savu vietiņu pasaulē, un to mēs 
esam darījuši. ,,Ar jūsu atbalstu, ie-
dvesmu, neatlaidību „Kursa“ ir un 
būs. Par „Kursu“ zina ne tikai Ame-
rikā, bet arī Latvijā, un esam viena no 
trīs latviešu vasaras vidusskolām, ko 
atbalsta Latvijas Valsts Izglītības un 
zinātnes ministrija.“ Indra stāsta, ka 
viņai darbā piezvanījis Latvijas vēst-
nieks Amerikā Andris Teikmanis un 
sarunājis būt Kursā pēdējā nedēļā, arī 
uz 3. augusta noslēguma sarīkojumu 
un nākošā dienā uz bērnu vasaras no-
metnes Mežotnes atklāšanu. Indra vēl 
smejot piemetina, ka Kursas ēdamzā-
lē vajadzēs vairāk krēslu, jo pagājušo 
vasaru krēsli esot pietrūkuši visiem 
atbraukušajiem viesiem!

Kursieši daudz iegūst šais 4 ne-
dēļās Kursā. Keilebs (Calebs) Bei-
deks no Oregonas, ierodoties Kursā 
2016. gadā, nerunāja latviski, bet 
2018. gadā iemācījās no galvas viņam 
doto Sprīdīša tekstu. „„Kursa“ ir tā 
vieta, kur jūtos kā latvietis,“ izsakās 
skolnieki un arī darbinieki no Latvi-
jas. Kursa ir dāvana jauniešiem, un 
tas ir ne vien Kursas skolotāju no-
pelns, bet arī „dāvana, kuru jūs visi 
dodat, atbalstot „Kursu“, vai tur 
strādājot un ziedojot jūsu laiku. Jūs 
esat daļa no mūsu komandas, kura 
veido un stiprina Kursu un Rietum-
krasta latviešu izglītības centru. Un 
par to, par milzīgo dāvanu, ko dodat, 
visiem izsaku no sirds paldies,“ Indra 
atkārto, bet tas nenāk viegli, jo sko-
las naudas sedz tikai pusi no budže-
ta. Indra pateicās Kursas un Centra 
darbiniekiem un palīgiem: Marisai 
Turaidai, Līsai Pružinskai, Ivetai 
Āvai, Valdim Atvaram, Viktoram 
Pūpolam, Maijai Riekstiņai, Ārijai 
Miķelsonei, Dairai Cilnei, Kārlim 
Grendzam!

Turpinot sarīkojuma gaitu, Latvie-
šu biedrības Vašingtona štatā (LBVŠ) 
priekšniece Sarmīte Dāvidsone pa-
sniedz Indrai Ekmanei aploksni – at-
balstu Kursai. LBVŠ un Sietlas latvie-

šu draudzes vārdā Sarmīte ar ziediem 
un naudas velti izsaka lielu paldies 
Maijai Riekstiņai, kura vairākus ga-
dus vadījusi Sietlas kori Siguldas bal-
sis, bet nu iet pelnītā pensijā. Savukārt 
Maija Riekstiņa pateicoties piemin, ka 
Kursā mācījusi mūziku, folkloru, dai-
nas un tautas parašas jau 27 gadus un 
ar lielu prieku stāsta, ka bijusī kursie-
te, Ingrīda Birzniece ar grādu mūzi-
kas pedagoģijā atgriežas strādāt Kursā 
šai vasarā.

Programmā seko 2018. gada kon-
certuzvedums Sprīdītis, ko Kursā uz-
ņēma Rikijs Teteris, rediģēja Māris 
Bērziņš no Losandželosas un mums 
datora programmā rādīja Valdis Riek-
stiņš. Skatītāji bija priecīgi redzēt 
jauniešus dažādās lomās un dzirdēt 
Sprīdīša domu graudus, kur runātais 
vārds, dziesmas un raitās dejas mainī-
jās viena pēc otras. Uzvedumu Kursā 
iestudēja Maija Riekstiņa, Reinis 
Vējiņš un Baiba Miķelsone.

Paldies Rietumkrasta Latviešu iz-
glītības centra valdei un palīgiem par 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojuma 
labu izdošanos un viesmīlību. Paldies 
Kursas valdei un palīgiem par panāku-
miem Kursā šos pēdējos pāris gadus.

Vēlam kursiešiem visu labāko nā-
kotnē!

Vija Rauda
Laikrakstam „Latvietis“

„Kursas“ Draudzīgais aicinājums Sietlā
„Kursas“ direktore pastāstīja par darbu „Kursā“

Indra Ekmane.
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No kreisās: Maija Riekstiņa un Sarmī-
te Dāvidsone.
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Draudzīgā aicinājuma sarīkojuma apmeklētāji.
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daudzi ne tikai izdzīvoja, bet prasmī-
gi izmantoja katru mazāko iespēju, lai 
izrautos no citu lemtās bedres. Tā bija 
ikdienas varonība. Tie ir nepadošanās 
stāsti, kas atkal un atkal jāstāsta, lai 
tie iedvesmo mūsu bērnus un bērnu 
bērnus. Mēs neesam bāreņu un sevis 
žēlotāju tauta ! Mēs esam sīksti izdzī-
votāji – čakli, strādīgi un gudri. Un 
par mūsu tautas dziļākās būtības sa-
glabāšanu un nodošanu tālāk, vislielā-
kā pateicība pienākas mūsu vecākiem 
un vecvecākiem. Lai kur arī dzīve 
viņus būtu aizvedusi – Vācijā, ASV, 
Sibīrijā, vai atstājusi Padomju Latvi-
jā – viņi sargāja un kopa savos bērnos 
latvietību.

Es esmu dziļi pateicīga saviem ve-
cākiem, jo kaut arī dzimusi Sibīrijā, 
es vienmēr esmu zinājusi, kur piede-
ru un kur iederos. Es piederu Latvi-
jai. Es iederos Latvijā un Eiropā. Šī 
apziņa mani vienmēr ir pildījusi ar 
milzīgu lepnumu un saviļņojusi līdz 
asarām. Kopā ar tūkstošu tūkstošiem 
es esmu dziedājusi Dziesmu svētkos 
un raudājusi par bez vainas nomocīta-
jiem Sibīrijā un pazemotajiem Vācijas 
bēgļu nometnēs. Kopā ar tūkstošu tūk-
stošiem es esmu atdzimusi cerībai un 
brīvībai. Kopā ar visu tautu es esmu 
gavilējusi atgūstot mūsu valsti. Mūsu 
Latviju!

Es sevi uzskatu par īpaši laimīgu 
cilvēku, jo liktenis man vairākkārt ļā-
vis piedzīvot un piedalīties izšķirīgu 
vēstures pagriezienu veidošanā. Lai 
arī es biju lemta nebrīvei, taču vēstu-
re to izkārtoja citādi. Četrdesmit ga-
dus pēc atgriešanās no Sibīrijas man 
bija tā laime būt starp Latvijas Tautas 
frontes vadītājiem un strādāt valsts 
neatkarības atjaunošanai. Balansējot 
uz naža asmens, Tautas fronte izdarīja 
neiespējamo – parlamentārā ceļā, sa-
skaņā ar Padomijas vēlēšanu likumu 
un svešam karaspēkam piedaloties 
vēlēšanās, ieguva 2/3 Augstākās Pado-
mes mandātu, kas bija nepieciešami, 
lai pieņemtu Deklarāciju par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu. 
Tā bija laimīgākā diena manā mūža!

Ārlietu ministrijā es ienācu kopā ar 
LTF valdības ārlietu ministru Jāni Jur-
kānu, un šai LPSR ārlietu ministrijai 
nebija nekā kopīga ar īstas valsts īstu 
ārlietu ministriju. Mūsu uzdevums 
bija tādu radīt un panākt neatkarības 
starptautisko atzīšanu de facto.

Taču gluži kā 1918. gadā, pagāja 
vairāki gadi līdz Latvija tika atzīta 
starptautiski, tā arī pēc 4. maija Dek-
larācijas pat tās 54 valstis, kas nebija 
atzinušas Baltijas valstu aneksiju un 
inkorporāciju Padomijā, vilcinājās. 
Mums bija jāiespiež Baltijas jautājums 
starptautiskajā darba kārtībā, kurā 
dominēja atbruņošanās un Vācijas 
apvienošanas jautājums. Lielākā daļa 
Rietumu politiķu Baltijas valstu neat-
karības centienus uztvēra kā draudu 

līdzsvarotajai bipolārajai pasaules kār-
tībai. Zīmīgi, ka pēc 1991. gada asiņai-
nā janvāra prezidents Bušs esot teicis: 
„Es nevēlos, lai cilvēki pēc divdesmit 
vai četrdesmit gadiem atskatās un 
saka: Lūk, kur viss aizgāja greizi. Lūk, 
kur progress apstājās.“ Klausoties 
rietumnieku brīdinājumus nesteigties, 
aizdomas, ka baltieši kārtējo reizi var 
kļūt par sīknaudu lielvalstu interešu 
spēlē, tikai pastiprinājās.

Godātie tautieši,
Cik labi, ka pirms divdesmit de-

viņiem gadiem mēs neklausījām šos 
labvēļus! Jo mēs ticējām sev un Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas nākotnei! 
Tagad varam ar lepnumu teikt: „Pirms 
trīsdesmit gadiem trīs Baltijas sprīdī-
ši paklupināja padomju Milzi Lutausi 
un padomju ļaunuma impērija sabru-
ka!”

Līdz ar neatkarības atgūšanu sākās 
Latvijas atgriešanās ceļš Eiropā, ar to 
saprotot gan iestāšanos Eiropas Savie-
nībā, gan NATO. Tas bija milzīgs pro-
cess, kurā līdzdarbojāmies mēs visi, 
kā skudras pa krikumiņam vien, pa 
smilts graudiņam būvējot šo Latvijas 
sasniegumu.

Vēlos sirsnīgi pateikties ALA 
biedriem par lielo lobija darbu, ko jūs 
veicāt, atkal un atkal pierādot ASV 
administrācijai, valsts sekretāram un 
Prezidenta padomniekiem, ka Latvijas 
vieta ir NATO. Tolaik man bija uzti-
cēts pienākums būt Latvijas vēstniecei 
un strādāt tuvu epicentram, kurā pēc 
Dzelzs priekškara krišanas Rietumei-
ropas ietekmīgākie politiķi sprieda, 
kādai būt jaunajai, apvienotajai Eiro-
pai. Citiem vārdiem, kur būs ES un 
NATO nākamās robežas. Vai tai būt 
aiz Polijas vai aiz Baltijas valstīm? 
Tas, ka ES austrumu robeža tika no-
vilkta aiz Baltijas valstīm ir liels Lat-
vijas, Igaunijas un Lietuvas politiķu 
un diplomātu nopelns.

Sējumu sējumus var sarakstīt par 
tām aizkulišu spēlēm, kuru rezultātā 
Latvijai caur adatas aci izdevās sas-
niegt mērķi un 2004. gadā pievieno-
ties NATO un ES. Man bija tas gods 
kā ārlietu ministrei piedalīties NATO 
Prāgas paplašināšanās Samitā un At-
ēnās parakstīt Latvijas Republikas 
pievienošanās līgumu Eiropas Savie-
nībai. Ar šiem parakstiem simboliski 
noslēdzās Latvijas un mana atgrie-
šanās Eiropā. Kad skatījos, kā pie 
NATO un ES mītnes uzvijās sarkan-
baltsarkanais karogs, tad es zināju, 
ka mūsu tautai ir beidzies 2. Pasaules 
karš.

Godātie tautieši,
Šogad svinam 15 gadus kopš esam 

NATO un ES. Eiropas Parlamenta dar-
ba pienākumu dēļ daudzkārt esmu ap-
meklējusi Ukrainu, Gruziju, Moldovu, 
Armēniju un Baltkrieviju. Daudzkārt 
nācies būt arī Rietumbalkānu valstīs. 
Sabrūkot Dzelzs priekškaram, mēs 
bijām uz vienas starta līnijas. Šodien 
Latvija ir aizgājusi tālu priekšā, un 
tas palīdz saprast, kāda būtu varējusi 

būt mūsu valsts, ja mēs būtu palikuši 
ES priekškambarī, kā Rietumbalkānu 
valstis, kam 2003. gadā apsolīja integ-
rāciju Savienībā. Vai arī, ja mēs būtu 
novērsušies no Eiropas ceļa un neiz-
skaidrojamā prāta aptumsumā būtu ie-
stājušies Krievijas dominētajā Neatka-
rīgo valstu savienībā. Tās konvulsijas 
un upuri, kas jānes Ukrainas tautai par 
savu ģeopolitisko svārstīšanos, ir pār-
liecinošs apstiprinājums, cik pareiza ir 
Latvijas izvēle un cik lielu ceļu mūsu 
valsts ir nogājusi kopš neatkarības at-
jaunošanas. Par to vēlreiz paldies jāsa-
ka visiem Latvijas prātīgajiem un pa-
cietīgajiem cilvēkiem, kas sakostiem 
zobiem izturēja integrācijas reformas 
un 2009. gada ekonomisko krīzi. Šo-
dien Latvijā ir darbs un alga. Mēs gai-
dām tautiešus atgriežamies. Īpaši tos, 
kas Latvijas posta gados devās peļņā 
uz turīgākajām ārvalstīm.

Mani izbrīna un sarūgtina tas, 
ka Baltijas valstis nav starp pasaules 
politologu un ekonomistu pētījumu 
saistošākajiem tematiem, bet tam tā 
vajadzētu būt. Jo mūsu atdzimšana 
tik īsā laikā, lai arī ar trūkumiem un 
nepilnībām, ir brīnums, ko vērts pētīt 
un analizēt. Lai saprastu, kāpēc mums 
ir izdevies tas, ko gadiem mēģina 
sasniegt Rietumbalkānu valstis, bet 
ES austrumos – Ukraina, Gruzija un 
Moldova.

Godātie klātesošie!
2004. gadam, kad Latvija kļuva 

ES un NATO dalībvalsts, vajadzēja 
kļūt par robežšķirtni mūsu valsts un 
sabiedrības attīstībā, taču tas nekļuva. 
Izrādījās, ka bez ES institūciju spie-
diena un uzraudzības mēs nebijām 
gatavi uzņemties atbildību par savas 
demokrātijas, godīgas valsts pārval-
des un tiesiskuma kopšanu, jo pieņemt 
pareizos likumus un normatīvos aktus 
ir viena lieta, bet tos ieviest – pavisam 
cita.

Lai arī statistiski Latvijas izaug-
smes rādītāji ir tik labi kā nekad ag-
rāk, taču šī izaugsme neatspoguļo 
patieso tautas labklājības līmeni, jo 
bagātība arvien vairāk koncentrējas 
nelielas sabiedrības grupas rokās. 
Savukārt nabadzībai pakļauta arvien 
lielāka sabiedrības daļa. Sabiedrība 
ir nogurusi no skandāliem, nejēdzī-
bām, korupcijas un šķietamas vai īstas 
nesodāmības. Cilvēkiem, kas godīgi 
dara savu darbu un audzina bērnus no 
savas pieticīgās algas, tas nav sapro-
tams. Viņi alkst pārmaiņas, kas atjau-
notu ticību taisnīgumam un valstij. To 
pārliecinoši atspoguļoja 13. Saeimas 
vēlēšanu rezultāti – vēlētāji Saeimā ir 
ievēlējuši vairāk nekā pusi jaunu de-
putātu. Tas bija protesta balsojums un 
skaļi pateikts nē līdzšinējiem politikas 
pīlāriem un tās taisīšanas paņēmie-
niem.

Uzticības krīzei padziļinoties, 
gluži kā padomju laikā, sabiedrībā ir 
iezīmējies dalījums viņi un mēs. Tikai 
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toreiz padomju viņi bija svešie, kamēr 
mēs bijām savējie, un tas mūs atbrī-
voja no morālas atbildības par svešo 
pastrādātajām nejēdzībām. Mūsdienu 
Latvijā visi it kā būtu savējie, jo valsts 
ir mūsu pašu, bet daļa savējo – politis-
kā elite, augstākā ierēdniecība, uzņē-
mēji – nu daudzu acīs kļuvuši par vi-
ņiem jeb svešajiem, kuri vainojami pie 
visām nebūšanām un grēku darbiem. 
Tikmēr mēs jeb tie godīgie un pareizie 
nejūtas līdzatbildīgi par tām nejēdzī-
bām, kas valstī notiek.

Šis pilsoniskās iesaistes trūkums ir 
Latvijas demokrātijas Ahileja papēdis, 
kas atspoguļo ilgstošu vilšanos tiesis-
kumā. Tiesiskā nihilisma pārvarēšana 
ir Latvijas sabiedrības nākamās des-
mitgades uzdevums un es esmu pārlie-
cināta, ka mēs to spēsim. Atcerieties, 
Mozus savu tautu vadāja četrdesmit 
gadus pa tuksnesi, lai izaugtu divas 
paaudzes, kas nav piedzīvojušas ver-
dzību. Pēc desmit gadiem mēs būsim 
sasnieguši bībelisko četrdesmit gadu 
robežu, un Latvijā būs izaugušas divas 
paaudzes brīvā valstī dzimušu brīvu 
cilvēku. Viņus vairs nevajās totalitā-
risma ēnas, un viņi būs atvērti Eiropas 
un pasaules labākajai pieredzei. Tieši 
viņiem būs jāpārvērš Latvija par patie-
si modernu valsti.

Ar ko 21. gadsimtā moderna nacio-
nāla valsts atšķiras no 19. un 20. gad-
simta redzējuma?

Saturā pārsteidzoši maz. Mums ir 
tie paši nacionālie svētumi – himna 
un karogs. Mūs vieno valoda, vēsture, 
kultūra un tradīcijas. Šodien, tāpat kā 
toreiz, mums jāprot apvienot Krišjāņa 
Valdemāra idejas par brīvas attīstības 
radītu pārticību un Kronvaldu Ata 
vīzija par patstāvīgu latviešu nāciju, 
kas celta uz savas īpatnas valodas un 
kultūras pamata. Vien 21. gadsimtā 

latviešiem ir jākonkurē daudz plašākā 
pasaulē nekā 19. gadsimtā.

Konkurētspēja nav iedomājama 
bez atvērtības pasaulei. Šis latviešiem 
ir liels izaicinājums, jo esam pārāk 
uzmanīgi, aizdomīgi un noslēgti. Ja 
gribam kļūt par modernu eiropeisku 
nāciju, mums ir jāmainās! Jāmācās 
pieņemt jauno, to iekļaut sevī, padarīt 
par savu, attīstīt tālāk, tajā pašā laikā 
nezaudējot neko no tā vienreizējā, kas 
veido latvisko un kas mūs atšķir starp 
citām tautām. Tieši latviešu prasme 
sadarboties, atvērties noteiks Latvijas 
nākamo vietu Eiropā un pasaulē.

1862. gadā Pēterburgas Avīzēs Val-
demārs uzsvēra, ka latviešiem vajadzī-
gas trīs lietas: pirmām kārtām – sko-
las, otrām kārtām – skolas un trešām 
kārtām – skolas. Un 160 gadus vēlāk 
tieši šīs pašas trīs lietas būs latviešu 
panākumu – vai panīkuma – pamatā. 
Mūsdienu pasaulē konkurētspēja nozī-
mē zināšanas un izcilību. Padarīt Lat-
viju par globāli konkurētspējīgu valsti 
ir mūsu eksistenciāls uzdevums, kas 
var vienot visu sabiedrību, visas parti-
jas un politiķus. Tā sasniegšanai būtu 
jāpakārto Latvijas turpmākā attīstība: 
tautsaimniecība, finanses, zinātne, iz-
glītības sistēma, jāmazina sociālā ne-
vienlīdzība. Citādi modernas rītdienas 
Latvijas nebūs.

Godātie tautieši,
Latvija nav vientuļa sala, kas peld 

okeānā, bet gan Eiropas Savienības 
Austrumu robežvalsts, kurai ir tie-
ša sauszemes robeža ar Krieviju un 
Baltkrieviju, kurās valda autokrātiski 
režīmi. Viens no tiem ir agresīvs, un 
diemžēl daļa Latvijas iedzīvotāju dzī-
vo Putina režīma dezinformācijas un 
manipulāciju telpā. Dalība Eiropas 
Savienībā un NATO ir mūsu valsts pa-
stāvēšanas jautājums. Atšķirībā no ES 
centra valstīm, Latvija un pārējās Bal-
tijas valstis nekad nedrīkst atļauties 
riskantus politiskus eksperimentus ar 

populismu un radikālismu. Tas mūs at-
svešinātu no ES kodola un apdraudētu 
valsts demokrātiju. To dziļi un pama-
tīgi ir jāapzinās Latvijas pilsoņiem kā 
Tēvzemē, tā pasaulē, lai kas arī viņi 
būtu – uzņēmēji, intelektuāļi, tiesne-
ši, studenti, lauksaimnieki, strādnieki, 
Saeimas deputāti vai valdības locekļi. 
Mūsu ģeopolitiskā situācija nosaka 
mūsu valsts politiskās, ekonomiskās 
un drošības izvēles. Tāpēc es no sirds 
vēlos, lai otrajā Latvijas gadsimtā 
mūsu tautas izvēles būtu  gudras, iz-
svērtas un tālredzīgas.

Es biju nolēmusi šogad beigt savu 
aktīvo politisko darbību un pievērsties 
rakstīšanai. Tomēr nemierīgā situāci-
ja Latvijas kaimiņos man lika mainīt 
savu lēmumu. Es piekritu atkal kan-
didēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, 
jo vēlos izmantot savu atpazīstamību 
un ietekmi, lai vērstos pret agresīvo 
Krievijas ārpolitiku, atbalstītu Ukrai-
nu, kuras eiropeiskā nākotne ir svarīgs 
drošības atbalsts Latvijai. Ir ļoti svarī-
gi, lai EP ievēlētu Latvijai lojālus de-
putātus, nevis tādus, kas sistemātiski 
nodarbojas ar Latvijas kompromitēša-
nu. Tāpēc aicinu jūs, lūdzu, balsojiet 
EP vēlēšanās, lai novērstu to, ka pro-
krieviskās partijas iegūst nākamajā sa-
saukumā lielāku pārstāvniecību nekā 
līdz šim.

Man žēl, ka šoreiz neiznāca pa-
stāstīt par manu radošo darbu. Manis 
sarakstītajām grāmatām. Rakstīšana 
man dod līdzsvaru, gandarījumu par 
taustāmu rezultātu. Politika ir ļoti grū-
ta un iztukšojoša nodarbošanās. Rei-
zēm ir sajūta, ka ieguldītais darbs ir kā 
smiltis, kas iztek starp pirkstiem. Bet 
tad, atskatos noietajā ceļā, un redzu, 
ka ir palikušas ceļa zīmes. Tas dod 
spēku turpināt.

Paldies par uzmanību. Es priecā-
šos par jūsu jautājumiem.

Sandra Kalniete
2019. gada 4. maijā, Denverā

„Mana Latvija“
Turpinājums no 14. lpp.

Astra, visi zālē stāvēja kājās. Katrs 
apbalvotais izteica pateicības vārdus, 
visbiežākie bija – gods kalpot Latvijai 

un pirmoreiz dzirdēju mācītāja patei-
cību – gods kalpot Dievam un Latvijai 
(Ilmārs Hiršs-Iršs).

Muzikālie priekšnesumi bija izcili 
piemeklēti, ļoti patīkams pārsteigums 
bija Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieces 

Kristīnes Zadovskas solo kopā Dau-
mantu Kalniņu un kori Mazu brīdi 
pirms un dziesmas autoru komponistu 
Jāni Lūsēnu pie klavierēm.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Rīgas pilī svētki
Turpinājums no 3. lpp.

Lorija Cinkusa un prezidents.
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Solo izpilda Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece operdziedātāja Kristīne Zadovska.
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Maijā mēs svinam 
Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienu. Lai 
kur mēs katrs būtu pa-
saulē, Latvija mums ir 
tikai viena. Maijā ir arī 
Eiropas diena, un diena, 

kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. 
Svarīgi ir, kāda būs Eiropas nākotne, 
jo Latvija ir Eiropas daļa. Maijā mēs 
visi dodamies arī vēlēt, šogad tas ir 
25. maijs, kad atkal izšķirsies Eiropas 
Savienības nākotne, ceļš, kādu tā ies, 
un līdz ar to arī Latvija. Ko un kā vē-
lēt, par to jautājums ir daudziem. Un 
nebūt ne viegls.

Solījumi ir daudzi, bet kā ir ar 
darbiem? Skats uz Eiropas lietām vis-
dziļākais ir tiem ļaudīm, kuri tās reāli 
pārzin un kuri strādā Eiropā ik dienas. 
Daugavas Vanagi kā pasaules latviešu 
organizācija arvien ir iestājusies par 
Latviju, tās brīvību un neatkarības sa-
glabāšanu. Tas ir svarīgi Latvijai, lat-
viešiem visā pasaulē, Latvija ir sargā-
jama un tās nākotne ir arī visas tautas 
nākotne.

Kā uz procesiem vēsturē, Latvijas 
neatkarības atjaunošanā un patreiz 
Eiropā raugās EP deputāte, profesore 
Inese Vaidere, to likās interesanti uz-
zināt. Viņas pieredze Latvijas brīvības 
un neatkarības ceļa stiprināšanā ir ļoti 
liela.

Silvija Kaugere: Kā Jūs raugāties 
uz trimdas nozīmi Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas procesā? 

Inese Vaidere: Vispirms par tās 
trimdas nozīmi, pie kuras pieder arī 
mans tēvatēvs, kuram arī nācās at-
stāt labi iekopto, veiksmīgo zemnieku 
saimniecību 1944. gadā. Šīs pēckara 
trimdas ieguldījums ir nenovērtējams. 
Tas ir gan informatīvs, gan finansiāls, 
gan arī zināšanu atbalsts, jo Latvijas 
neatkarības atjaunošanas pirmajos 
gados bieži nebija izpratnes, kā vispār 
funkcionē tirgus ekonomika. Trimdas 
tautiešu ieguldījums Latvijas neatka-
rības atjaunošanā patiešām ir ārkār-
tīgi liels. Es ļoti augsti novērtēju tos 
trimdiniekus, kuri, Latvijai atgūstot 
neatkarību, ir atgriezušies Latvijā un 
turpina palīdzēt. Arī tos, kuri kādu 
iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties, 
tomēr interesējas par Latviju un pa-
līdz savu iespēju robežās. Attiecībā 
uz tiem, kuri atstāja Latviju tad, kad 
atvērās brīvais darbaspēka tirgus Ei-
ropā – tur ir dažādi iemesli. Daudzi ir 
cietuši krīzes laikā, cilvēkiem ir pa-
rādsaistības, un, protams, dzīves līme-
nis, algas daudzviet Eiropā ir augstā-
kas. Latvijā, kura okupācijas gados ir 
izlaupīta, vienkārši nevar uzreiz cerēt, 
ka mums būs tāds pats dzīves līmenis 
kā Vācijā, Apvienotajā Karalistē vai 
Īrijā. Cilvēki, kuri strādā ārpus Latvi-
jas, vairo to valstu bagātību, bet viņi 

mums ir – ļoti, loti 
vajadzīgi. Tāpēc 
es esmu ārkārtīgi 
iepriecināta par 
tiem, kuri ir izlē-
muši atgriezties 
Latvijā. Es nesen 
runāju ar Valmie-
ras Domes priekš-
sēdētāju. Viņš tei-
ca, ka Valmieras 
reģionā daudzas 
ģimenes ir atgrie-
zušās. Esmu par 
to ļoti priecīga, jo 
šiem cilvēkiem ir 
jauna pieredze un 
viņi būs loti nozī-
mīgs faktors Latvijas labklājības pa-
augstināšanā. Latvijas valdībai es no-
vēlu savukārt – mazināt birokrātiskos 
šķēršļus, lai būtu atbalstoša politika. 
Es ļoti gaidu atpakaļ tos cilvēkus, kuri 
ir aizbraukuši. Es varu apgalvot, ka 
Latvija ir skaistākā, labākā zeme, kur 
dzīvot. Mums kopīgiem spēkiem ir jā-
padara Latvija arī par bagātu zemi, lai 
katrs šajā zemē justos labi un novēr-
tēts.

Silvija Kaugere: Jūs esat ilgus ga-
dus atbalstījusi pasaules latviešu or-
ganizācijas Daugavas Vanagi rīkotos 
konkursus, kuri veltīti Oskaram Kal-
pakam, Gunāram Astram, kā arī kon-
kursu „Vai tu pazīsti Latviju?“. Kādas 
ir Jūsu domas par patriotisma nozīmi?

Inese Vaidere: Man ir ilgstoša 
sadarbība ar Daugavas Vanagiem, es 
varu tikai apbrīnot to enerģiju un iz-
pratni, kuri temati Latvijā ir svarīgi, 
lai audzinātu jauno paaudzi patriotiski 
un vairotu patriotismu vispār. Un no-
sauktie trīs konkursi, kurus vairākus 
gadus atbalstu, ir lielisks piemērs tam, 
ko un kā darīt.

Piemēram, literārais konkurss Lat-
vijas skolām par Oskaru Kalpaku. Šis 
izcilais cilvēks darīja visu, lai Latvija 
būtu brīva un neatkarīga valsts, zie-
dojot dārgāko – savu dzīvību. Jaunie 
cilvēki, pētot vēsturi, noteikti uzdod 
sev šo jautājumu – ko es varētu dot 
Latvijai. Ļoti svarīgi ir apzināties ne 
tikai savas zemes, bet arī savas pilsē-
tas, sava ciema vēsturi. Mums ir daudz 
varonīgu, darbīgu un gudru cilvēku, 
un šo, vēl neuzrakstīto Latvijas vēsturi 
veidot, tas ir ļoti būtiski.

Vēl par Gunāru Astru, kuram vel-
tīto literāro konkursu jaunatnei arī at-
balstu. Gunārs Astra bija īpašs cilvēks. 
Jau pašā sākumā, tikko ievēlēta Eiro-
pas Parlamentā, virzīju Gunāru Astru 
Saharova balvai par domas brīvību. 
Balvu gan toreiz saņēma cita personī-
ba, jo tika nolemts, ka balvu piešķirs 
tiem, kas vēl ir dzīvi. Tomēr to, kā viņš 
cīnījās, kā cieta no režīma, to izdevās 
Eiropas Parlamentā pateikt plašai citu 

valstu auditorijai.
Pērn, decembrī es saņēmu vēstuli 

no Harija Astras, Gunāra brāļa. Zi-
not, ka es visu laiku esmu atbalstījusi 
Gunāra Astras piemiņu, Harijs Astra 
teica, ka vajadzētu ierosināt, lai Neat-
karības laukumā, kas tagad top, būtu 
Gunāra Astras piemineklis. To iero-
sināju Ojāra Spārīša vadītajai Rīgas 
Domes Pieminekļu padomei. Atsau-
cības joprojām nav. Taču es uzskatu, 
ka tieši Rīgas Domes pienākums ir 
rūpēties, lai Rīgā būtu piemineklis 
tādam cilvēkam kā Gunārs Astra. 
Diemžēl Rīgas Domē atrodas nauda 
dažādiem mērķiem, bet tiklīdz runa 
ir par patriotiskām lietām, tad dariet 
paši. Latvijas vēsture ir ļoti vērtīga, un 
tos cilvēkus, kas to veidojuši pozitīvā 
virzienā, nedrīkst aizmirst. Vēl pirms 
18 gadiem, kā deputāte Rīgas Domē, 
arī es darbojos Pieminekļu padomē un 
toreiz ierosināju vietu Gunāra Astras 
piemineklim pie Tieslietu ministrijas, 
kur viņš teica savu pēdējo runu. Tomēr 
pēc manis ievēlēšanas Saeimā, Rīgas 
Dome šo ierosinājumu aizmirsa.

Silvija Kaugere: Kādi ir ieguvumi 
Latvijai ir bijuši, esot Eiropas Savie-
nībā?

Inese Vaidere: Vispirms – tā ir 
brīvība. Tie, kuri esam dzīvojuši pa-
domju okupācijas gados, zinām, ko 
nozīmē brīvība, un mēs protam to no-
vērtēt. Tagad viss ir pašu rokās, paši 
varam veidot savu likteni. Mums aiz 
katra stūra nestāv čekists, kas mūs 
kontrolētu, mūsu mājās vairs netiek 
ievietotas noklausīšanās iekārtas, mēs 
varam dzīvot brīvi. Dalība Eiropas Sa-
vienībā ir atvērusi visu pasauli. Ir ļoti 
maz to valstu, kur mums ir vajadzīgas 
iebraukšanas vīzas. Jaunā paaudze 
var doties brīvi mācīties ārpus valsts, 
ja viņi to vēlas. Vecākajai paaudzei 
ir pieejami dažādi mūžizglītības pro-
jekti. Šajos gados esam saņēmuši 9 
miljardus eiro no Eiropas Savienības 
fondiem. Tas ir apmēram viens Latvi-

Veidot vēl neuzrakstīto Latvijas vēsturi
Intervija ar profesori Inesi Vaideri

 
Turpinājums 17. lpp.

Inese Vaidere.
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jas budžets. Ja mēs būtu ārpus Eiropas 
Savienības, protams, šāda atbalsta ne-
būtu, un Latvija attīstītos daudz lēnāk. 
Kādreiz saka, bet mēs jau arī iemak-
sājam Eiropas Savienības budžetā. Jā, 
taču no katra eiro, ko mēs iemaksājam, 
3 – 4 eiro caur dažādiem fondiem sa-
ņemam atpakaļ. Kad 2017. gadā Latvi-
ju skāra plūdi, es rosināju Latvijas val-
dību aprēķināt zaudējumus, iesniegt 
pieprasījumu Eiropas Komisijai. Val-
dība atsaucās šim ierosinājumam, un 
es uzņēmos gatavot ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, lai šo zaudējumu segša-
nas summu mums piešķirtu no Eiro-
pas Savienības budžeta. Tas izdevās, 
17,7 miljonus eiro Latvija ir saņēmusi. 
Kas mūs atbalstītu, ja mēs nebūtu Ei-
ropas Savienībā? Mēs varbūt bieži pat 
nenovērtējam visus tos labumus, kas 
mums ir, esot Eiropas Savienībā. Pro-
tams, arī Eiropas Savienība nav ideāla. 
Kas šajā pasaulē ir ideāls? Bet tā tomēr 
ir labākā vieta, kur pasaulē būt un dzī-
vot!

Silvija  Kaugere: Kas vēl darāms 
turpmāk, lai Latvijai būtu straujāka, 
labāka attīstība?

Inese Vaidere: Vienotais tirgus, 
kas ir atvieglojis dzīvi mūsu uzņēmē-
jiem, studentiem, arī tiem, kuri brauc 
ekskursijās, ir nesis arī savas negatī-
vās sekas. Brīvā darba tirgus apstāk-
ļos vairāki simti tūkstošu Latvijas ie-
dzīvotāju ir devušies uz bagātākajām 
valstīm. Līdz ar to viņi rada labākus 
dzīves apstākļus – tajās valstīs. Var, 
protams, atsevišķos gadījumos teikt, 
ka mūsu valsts nav kaut ko izdarīju-
si, lai visi cilvēki justos labi šeit, bet 
galvenais vaininieks ir tie piecdesmit 
padomju okupācijas gadi. Latvija tika 
pilnīgi izlaupīta, un vēl nav bijis iespē-
jams pilnībā nostāties līdzās bagāta-
jām Eiropas valstīm. Tas ir tāds apbur-
tais loks, kad cilvēki labākas dzīves 
meklējumos atstāj Latviju, sakot, ka 
atgriezīsies tad, kad šeit būs lielākas 
algas, bet mums šie cilvēki ir ļoti va-
jadzīgi Latvijā atpakaļ, lai Latvijas 
ekonomika attīstītos, lai tās lielākās 
algas varētu maksāt. Tas ir tas, pie kā 
ir jāstrādā.

Vēl ļoti svarīgs jautājums ir ne-
vienlīdzības mazināšana. Latvija ir 
viena no tām valstīm Eiropas Savienī-
bā, kurās ir lielākā starpība starp ie-
dzīvotājiem ar lieliem ienākumiem un 
iedzīvotājiem ar maziem ienākumiem. 
Diemžēl, pagājušā gada nodokļu re-
forma bija neveiksmīga, tā vēl vairāk 
šo starpību palielināja. Es uzskatu, ka, 
tāpat kā visās attīstītajās Rietumu val-
stīs, Latvijā ir vajadzīgs progresīvais 
ienākumu nodoklis, kas nodrošinātu 
arī trūcīgākajiem iedzīvotāju slāņiem 
labākus ienākumus, un ir jāpaceļ arī 
minimālā alga. Nevienlīdzības mazi-
nāšana ir ļoti svarīgs uzdevums.

Vēl viens ļoti svarīgs uzdevums ir 
samazināt nevienlīdzību arī starp ma-

zāk un vairāk attīstītajiem reģioniem. 
Dzīves līmeņi Pierīgā un Latgalē ir 
ļoti atšķirīgi. Vairāk dažādu stimulu ir 
jāvērš tieši attālāko reģionu attīstībai.

Vēl kas. Nedrīkst būt atšķirības 
starp to produktu kvalitāti, ko piedā-
vā Rietumeiropā un ko piedāvā, pie-
mēram, Latvijā. Esmu panākusi, ka 
tikuši sperti lieli soļi uz priekšu šajā 
virzienā, bet likumdošana vēl ir pre-
cizējama, lai attiecīgos uzņēmumus, 
kuri diskriminē mūsu cilvēkus, varētu 
ne tikai nosaukt, bet arī sodīt. Tie ir 
darbi, kuri ir jāturpina.

Jāturpina cīnīties arī par to, lai Ei-
ropas Savienības budžetā nesamazinā-
tos tie līdzekļi, kuri ir domāti dzīves 
līmeņa izlīdzināšanai, proti, Kohēzijas 
fondi, jo tie Latvijai ir ļoti svarīgi. Es 
kā vienīgā no Latvijas darbojos Eiro-
pas Parlamenta budžeta komitejā un 
zinu, kā par to cīnīties. Mana balss ir 
bijusi pietiekami skaļa, jo ir uzklau-
sīta Ja iedzīvotāji man atkal uzticētu 
strādāt EP, es esmu gatava strādāt ar 
pirmo minūti. Man šis darbs ir zināms, 
un, kā Kārlis Skalbe ir teicis, – lai runā 
darbi!

Silvija Kaugere: Kādi darbi, nesot 
Latvijas vārdu Eiropā, ir paveikti ie-
priekšējos sasaukumos?

Inese Vaidere: Vēl 2004. gadā, 
kad ieradāmies Eiropas Parlamentā, 
lielākai daļai deputātu bija priekšstats, 
ka tikai nacisms ir bijis slikts, bet PSRS 
sistēma laba, jo atbrīvoja Eiropu no na-
cisma. Mums bija jāskaidro un jāpierā-
da, ka totalitāras sistēmas vispār – gan 
komunisms, gan nacisms bija vienlīdz 
vainīgs Otrā pasaules kara izraisīšanā. 
To pierāda 1939. gadā noslēgtais Staļi-
na – Hitlera jeb Molotova – Ribentro-
pa pakts. No abiem režīmiem ir cietuši 
mūsu, Latvijas cilvēki, no padomju re-
žīma zvērībām Latvijā ir cietuši daudz 
vairāk. Es aktīvi sāku strādāt šajā 
virzienā, un ar manu līdzdalību un fi-
nansiālo atbalstu tapa filma Padomju 
stāsts. Kad to pirmo reiz parādījām 
Eiropas Parlamentā, daudzi Rietum-
valstu pārstāvji nespēja noticēt, ka 
kaut kas tāds ir bijis padomju režīma 
ietvaros. Pamazām situācija un izprat-
ne par vēsturi mainījās, un es domāju, 
ka mans pienesums ir bijis nopietns. 
Arī tajā procesā un rezultātā, kad mēs, 
piecu valstu deputāti – es no Latvijas 
un vēl deputāti no Apvienotās Kara-
listes, Vācijas, Ungārijas un Igaunijas, 
savācot vairāk nekā 400 deputātu pa-
rakstus, kas bija grūts darbs, panācām, 
ka 23. augustu atzīst par kopīgu visas 
Eiropas piemiņas dienu staļinisma un 
nacisma upuriem. Mēs izskaidrojām, 
ka vēlamies, lai šajā dienā piemin vi-
sus nevainīgos kara upurus, kuri ir cie-
tuši abu agresīvo lielvaru, totalitārās 
PSRS sistēmas un nacistiskās Vācijas 
darbību rezultātā. Esam panākuši, ka 
Eiropā labāk sāk izprast, kas tad īsti 
ir Krievija. Eiropai acis atvērās pla-
tāk, kad Krievija iebruka Gruzijā, vēl 
platāk, kad Krievija iebruka Ukrainā, 
okupēja un anektēja Krimu. Tas, ka 

pret Krieviju ir ieviestas sankcijas, ku-
ras nav atceltas joprojām, tas ir arī šīs, 
Krievijas rīcības un vēstures skaid-
rošanas rezultāts. Esmu panākusi arī 
Latvijas Okupācijas biedrības iesaisti 
Prāgas platformā, kā arī finansējusi 
un atbalstījusi grāmatas izdošanu par 
PSRS nodarītajiem zaudējumiem Bal-
tijā latviešu, angļu un krievu valodās.

Silvija  Kaugere:  Ar ko Latvija 
mirdz Eiropas tautu saimē, kā mēs va-
ram parādīt savu kultūru?

Inese Vaidere: Latvija ir bagāta ar 
saviem zinošajiem, gudrajiem, kultūru 
mīlošajiem cilvēkiem. Latvijas kultūra 
ir ļoti bagāta. Jau savā pirmajā sasau-
kumā es vārda tiešā nozīmē aizvedu 
uz Eiropas Parlamentu Dziesmu svēt-
kus. Atvedu kori, latviešu rotaļas un 
parādīju, kas ir mūsu Dziesmu svētki. 
Mani kolēģi pat no sākuma neticēja – 
kā, uz skatuves vairāk nekā 11 tūksto-
ši, klausās viņus vairāk kā 40 tūksto-
ši? Es saku, jā, tie ir Latvijas Dziesmu 
svētki! Tas bija neaizmirstams noti-
kums.

Tāpat es aizvedu uz Eiropas Par-
lamentu izstādi par Rīgas jūgendstilu, 
kas arī ir Latvijas kultūras pērle. Esmu 
aizvedusi un parādījusi Eiropas Parla-
mentā Latvijas filmas, gan Homo No-
vus, gan Sapņu komanda 35, arī filmu 
Segvārds Vientulis, kas parāda preto-
šanās cīņu pēc Otrā pasaules kara.

Eiropas Parlamentā, atzīmējot 
Latvijas simtgadi, parādīju izstādi par 
Latviju simts gados, arī minēto filmu 
Homo novus. Uz pasākuma atklāšanu 
ieradās gan Eiropas Parlamenta prezi-
dents, gan viceprezidenti, gan arī Ei-
ropas Komisijas viceprezidents Valdis 
Dombrovskis, vēstnieki. Mūsu valsts, 
iegūstot neatkarību 1918. gadā, pēc 
pusgadsimtu ilgas okupācijas ir pratu-
si pilnvērtīgi nostāties līdzās pārējām 
Eiropas valstīm. Es pastāstīju klāteso-
šajiem, kas vēl ir darāms, lai starpību 
starp ekonomiski attīstītākajām val-
stīm un Latviju mazinātu un likvidētu 
pēc iespējas ātrāk.

Silvija  Kaugere:  Kādas ir iespē-
jas Latvijai ietekmēt lēmumus Eiropas 
Parlamentā?

Inese Vaidere: Pašlaik EP vislie-
lākā frakcija ir Eiropas Tautas partijas 
frakcija, pie kuras pieder arī Jaunā 
Vienotība, kuru es pārstāvu, un līdz ar 
to mūsu deputātiem ir daudz labākas 
iespējas ietekmēt lēmumus EP nekā 
tiem deputātiem, kuri pieder pie ma-
zām frakcijām. Es aicinātu cilvēkus, 
kuri balsos Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās, būt ļoti atbildīgiem savā izvēlē, 
neuzķerties uz populistisku partiju ne-
reāliem solījumiem. Latvijas Saeimas 
vēlēšanas parādīja, ka bija daudz ne-
reālu, populistisku solījumu, bet tad, 
kad bija jāveido valdība tie, kuri bija 
ieguvuši lielāko balsu skaitu, nespēja 
to izdarīt. To izdarīja pieredzējušais 
Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis 
Kariņš no Jaunās Vienotības.

Veidot vēl neuzrakstīto...
Turpinājums no 16. lpp.
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Mūžībā devusies

MAIJA ĀRIJA GOBIŅA
(dzimusi Ūdre, adoptēta Laiviņu ģimenē)

dzimusi 1936. gada 26. jūnijā, Liepājā – mirusi 2019. gada 8. aprīlī

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labie darbi, mīļie vārdi,
Tie palika šai zemē.
T. dz.

Visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Elīna, Ēriks, Ilze un Gunārs

Es tagad dzirdu dažādus nereālus 
jauno partiju solījumus darbam Eiro-
pas Parlamentā – gan par algu, gan 
pensiju palielināšanu Latvijā, gan ci-
tus solījumus, ko Eiropas Parlamentā 
nevar izdarīt pēc definīcijas. Tas ir jā-
dara valdībai dalībvalstīs, ir jāsakārto 
pašu mājas. Eiropas Parlamentam ir 
jāizvēlas tie deputāti, kuriem ir piere-
dze, jauda un enerģija un kuri var uz-
rādīt padarītos darbus. Darbs jāturpi-
na, jāstrādā jau ar pirmo minūti, nevis 
ilgu laiku iešūpojoties. Eiropas Tautas 

Partijai un tajā skaitā Jaunajai Vieno-
tībai ir skaidrs un reāls plāns. Un mēs 
to arī varam izdarīt.

Silvija Kaugere: Paldies par inter-
viju, par Jūsu darbiem un par sadar-
bību ar pasaules latviešu organizāci-
ju Daugavas Vanagi. Vēlot veiksmes 
Jūsu darbā, ko vēl Jūs vēlētos pateikt 
lasītājiem?

Inese Vaidere: Es gribētu pateikt 
sirsnīgu paldies par to lielo, nesavtī-
go ieguldījumu, ko Daugavas Vanagi 
devuši Latvijai, neatkarību atjaunojot 
un valsti, patriotismu stiprinot. Liels 
paldies bijušajam Daugavas Vanagu 
Centrālās Valdes vadītājam Andrejam 

Mežmalim, ar kuru ir bijusi ļoti laba 
sadarbība, tāpat arī Daugavas Vana-
džu priekšniecei Klārai Mētrai un vis-
labākie vēlējumi tagadējam Daugavas 
Vanagu priekšniekam Gunāram Spod-
rim. Tuvojoties atkal Eiropas Parla-
menta vēlēšanām, savā izvēlē būsim – 
atbildīgi. Skatīsimies uz darbiem. Kā 
ir teicis Kārlis Skalbe: „Runā ar dar-
biem – tā ir stiprākā un labākā valo-
da“.

Silvija Kaugere: Paldies Jums!
Sarunu pierakstīja

Silvija Kaugere,
DVL informācijas nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Veidot vēl neuzrakstīto...
Turpinājums no 17. lpp.

šama divējāda pieeja – gan sankciju 
turpināšana par starptautisko tiesību 
pārkāpumiem, gan dialogs un Krie-
vijas iesaistīšana, kur tas iespējams,“ 
preses konferencē pēc sanāksmes mi-
nēja E. Rinkēvičs.

Pārrunājot gaidāmās Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas, ārlietu ministri se-
cināja, ka galvenā prioritāte ir spēcīga 
Eiropas Savienība un nedrīkst pieļaut 

radikālu viedokļu nostiprināšanos.
Latvijas ārlietu ministrs pauda 

gandarījumu par Vācijas dalību NATO 
paplašinātās klātbūtnes pasākumos un 
NATO Gaisa telpas patrulēšanas ope-
rācijā jau desmito reizi, kas ir būtisks 
ieguldījums kolektīvās aizsardzības 
stiprināšanā Baltijas valstīs. Tāpat tika 
pārrunāta gatavošanās NATO sami-
tam Londonā un atsevišķas ES aizsar-
dzības iniciatīvas.

Vizītes laikā ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs piedalījās arī Vācijas 

Ārlietu ministrijas un Hamburgas 
Miera pētniecības un drošības po-
litikas institūta rīkotajā pasākumā 
„Bruņojuma kontrole un jaunās teh-
noloģijas“, kas aizsāk Vācijas Ārlietu 
ministrijas finansētu bruņojuma kon-
troles projektu.

Iepriekšējā 3+1 Baltijas un Vācijas 
ārlietu ministru tikšanās notika 2018. 
gada 11. maijā Palangā, Lietuvā. Šāds 
ārlietu ministru sanāksmju formāts 
notiek jau 25 gadus kopš 1994. gada.

LR Ārlietu ministrija

Ārlietu ministru sanāksme
Turpinājums no 1. lpp.

gastā. Kalpaks jau no jaunības gribēja 
būt karavīrs. Pulkvedis Kalpaks krita 
1919. gada 6. martā pie Airītēm. Vi-
ņam bija tikai 37 gadi. Pagājušo ne-

dēļu mēs atcerējāmies 100 gadus kopš 
pulkveža. Kalpaka aiziešanu mūžībā. 
Oskars Kalpaks ir kļuvis par vienu no 
mūsu tautas varoņiem. Viņš bija ne tik 
vien izcils karavadonis, bet arī liels 
Latvijas patriots.

Neaizmirsīsim nekad nevienu 

no mūsu kareivjiem, kuri cīnījās par 
Latvijas brīvību. Bez viņiem mēs ne-
dzīvotu brīvībā ne šeit Austrālijā, ne 
Latvijā, ne citur pasaulē. Mēs visiem 
mūsu tautas karavīriem vienmēr bū-
sim parādnieki. Paldies par uzmanību.

Jānis Kārkliņš

Šodien mēs atceramies un...
Turpinājums no 7. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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un klausītāju prieks par paveikto. 
Ivars vakarā atskaņoja vairākas diskā 
iekļautās dziesmas. Sanākušie baudīja 
noskaņu mūziku, kas tos rosināja uz 
pārdomām, kurām ikdienā bieži pie-
trūkst laika.

Nākamajā programmas daļā klau-
sījāmies Kārlas skaidro un skaisto bal-
si modernāka stila priekšnesumos un 
Ivara pavadījumu gan uz ģitāras, gan 
akordeona, kas lieliski saplūda vienotā 
skanējumā. Tiešām, talantīgi jaunieši, 
kuri grib un var radīt prieku sev un ci-
tiem. Paldies viņiem par to!

Vakara turpinājumā Ivara vadībā 
raisījās nenogurdināma sadziedāša-
nās. Jā, ko gan spēj aizrautīgs un atrak-
tīvs jaunietis – iekustināja visus sanā-
kušos uz sen nedzirdētu un aizrautīgu 
dziedāšanu, kas negribēja rimties līdz 
pat vēlam vakaram. Pat dziesmu vārdi 
nebija jāmeklē, tie paši lauzās ārā kā 

no pārpilnības raga! Paldies visiem, 
kas piedalījās dziedāšanā! Paldies arī 
vairākiem fotogrāfiem, kas šo notiku-
mu dokumentēja vēsturei!

Labi, ka vanadzes bija parūpējušās 
par gardām vakariņām, lai nevienam 

nepietrūktu spēka un izturības dzie-
dāt; arī bārs palīdzēja uzturēt jautru 
noskaņu. Paldies mūsu labajām mājas-
mātēm un bāra vadībai!

I. V. 
Laikrakstam „Latvietis“

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 23. maijā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviski un anglis-

ki) un ēdīsim pusdienas ALB namā. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien, 23. maijā, plkst. 10.00 

ALB namā aicinām uz rīta tēju, pie 
skaisti klātiem galdiem – Biggest 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1879. Sakas grīvā izbūvētā Pāvilosta 
ieguva pilsētas tiesības. Pilsētu dibinā-
ja vācu barons Oto Fridrihs fon Lilien-
felds, nosaucot to sava brāļa Kurzemes 
gubernatora Paula Lilienfelda vārdā 
par Paulshafen.
1919. laikrakstā Cīņa publicēts sa-
raksts par ielu un sabiedrisko vietu 
pārdēvēšanu. Lielā Lēģera iela – Cīņas 
iela, Lielā Altonovas – Spartaka, Ar-
kādijas parks – Spartaka dārzs, Igauņu 
biedrības zāle – Spartaka zāle. Minēts, 
ka Nikolaja iela kļuvusi par Interna-
cionāles ielu, Jēzus baznīcas iela – 
Bezdievju iela, Bīskapa un Mazā Bīs-
kapa iela attiecīgi Darvina un Maza 
Darvina iela.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Irēne Ziedare.
1959. Latvijas basketbola funkcionārs, 
policijas ģenerālis Valdis Voins.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu 
diena
1559. Gothardu Ketleru ievēlēja par 
Livonijas ordeņa mestru. Viņam bija 
lemts būt pēdējam šajā amatā – lai 
gūtu aizsardzību pret Krieviju, Livo-
nija drīz padevās Polijai, un Ketlers 
kļuva par pirmo jaundibinātās Kur-
zemes un Zemgales hercogistes vald-

nieku.
1914. Latvijā dzimis ASV matemātiķis 
Lipmans Berss (Lipman Bers).
1919. Rīgu ieņēma vācu landesvēra 
vienības, lieliniekus un Stučkas valdī-
bu padzenot no Rīgas. Landesvēristu 
uzsāktais baltais terors prasīja ap 3000 
cilvēku dzīvību. Lielākoties upuri bija 
latvieši, kurus uzskatīja par lielinieku 
piekritējiem vai atbalstītājiem.
1944. PSRS likvidē Kominternu.
1999. notiek pirmais Sēlijas kongress 
un tā laikā Sunākstes baznīcā iesvēta 
Sēlijas karogu.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1834. arhitekts Jānis Frīdrihs Bauma-
nis. Projektējis vairāk nekā 150 ēku, 
kā arī estrādes pirmajiem trim Latvie-
šu dziesmu svētkiem.
1884. rakstnieks Jānis Kārstenis.
1919. Baloža brigāde iesoļo Rīgā.

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1909. latviešu rakstnieks un literatūr-
zinātnieks Jānis Niedre, kuram pēc 
1940. gada bija iedalīta jaunās latviešu 
padomju literatūras veidotāja loma.
1949. PSRS beidza 11 mēnešu Berlīnes 
blokādi.
1984. Latvijas politiķis Ēriks Dauksts.

25. maijs
Anšlavs, Junora
1949. kuģis SS Oxfordshire ar 672 
pasažieriem, to starpā daudziem lat-
viešiem, ierodas Adelaidē. 1914. gadā 
Oxfordshire bija pārtaisīta no luksus 
kuģa 276 pasažieriem (tikai pirmās 
klases) par pirmo britu armijas hospi-
tāļa kuģi un piedalījās Gallipoli desan-
tā, rūpējoties par ievainotiem Austrā-
lijas un Jaunzēlandes zaldātiem. Otrā 
pasaules karā tas atkal kalpoja par 
hospitāļu kuģi. No 1951.–1957.g. Ox-
fordshire piederēja Pakistānas Pan-Is-
lamic Steamship Co., un, pārdēvēta 
par Safina-E-Arab, tā veda musulma-
ņu svētceļotājus uz Džedas ostu Saūdu 
Arābijā.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1909. no Krievu-Baltijas vagonrūp-
nīcas konveijera Rīgā, Valmieras ielā 
noripoja pirmais Russo–Balt automo-
bilis. Pirmo reizi Krievijas impērijā 
sākās automašīnu sērijveida ražošana.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1884. latviešu aktieris un tulkotājs Ed-
vards Jansons.
1889. aktieris, režisors, skatuves 
mākslas pedagogs Ernests Feldma-
nis.  ■

Ivars un Kārla Adelaidē
Turpinājums no 2. lpp.

Ivars Štubis un Kārla Jaudzema uzstājas Adelaidē.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. maijā.
€1 = 1,62230 AUD
€1 = 0,87610 GBP

€1 = 1,71420 NZD
€1 = 1,11610 USD

Morning Tea. Varēsiet nobaudīt kūkas 
un tēju, piedalīties loterijā un kūku 
vērtēšanā par labāko kūku šajā rītā. To 
visu darīsim, lai vāktu līdzekļus Can-
cer Council. Jebkurš ir laipni aicināts 
piedalīties ar savu kūku (jāpiesakās 
iepriekš LAIMAS birojā). Visus zie-
dotos līdzekļus pārskaitīs uz Cancer 
Council kontu. Dalības maksa $5.
Sestdien, 25. maijā, plkst. 13.00 lat-
visko ēdienu tirdziņš DV namā.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 13.30 Sid-
nejas Latviešu teātris laipni lūdz ap-
meklēt Kabarē de Riga Latviešu namā 
Tālava. Izcilu mākslinieku priekšne-
sumi, ievērojama deju kapella, dzies-
mas, dejas. Varēs iegādāties atspirdzi-
nājumus un uzkodas. Bārs atvērts no 
plkst.12.30. Biļetes pasūtāmas pie 
Rudītes Bērziņas – 0411068486. Vie-
tu skaits ierobežots. Vēlami 1920.-30. 
gadu tērpi, vai tērpu iezīmes.
Ceturtdien, 30. maijā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviski un anglis-
ki) un ēdīsim pusdienas ALB namā. 
Pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien, 30. maijā, ALB namā 
visi ir laipni aicināti noklausīties pa-
mācības kā pasaudzēt sevi no ievaino-
jumiem kad palīdzam citiem un kā var 
izvarīties no krišanas – Manual Hand-
ling & Prevention of Falls. Sekos siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 28.maijam.
Sestdien, 1. jūn., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi. Daina Bērzi-
ņa demonstrēs kā ātri un garšīgi uzcept 
cīsiņus mīklā ar divu veidu mīklām un 
dažādiem pildījumiem. Dalības maksa 
$5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 11.00 Lieldie-
nu laika 7. svētdienas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. maijā, plkst. 12.00 
Rummy, zolītes un latviešu Scrabble 
pēcpusdiena Latviešu namā. Maksa 
$10.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 12.00 – 
14.00 Pienene atkal sanāk kopā! Maija 
nodarbībā runāsim par Latvijas dabu, 
augiem un kokiem. Jaunāko bērnu 
grupiņa darbosies atsevišķi no vecā-
kiem bērniem, un tad sanāksim kopā, 
lai apdrukas tehnikā sev izgatavotu 
grāmatu/iepirkšanās maisu. Vēlams 
paņemt līdzi vecākas drēbes vai krek-
lu ko pārvilkt pāri apģērbam. Dalības 
maksa $10 no ģimenes, lai nosegtu 
mācību materiālu izmaksas.
Sestdien, 1. jūn., plkst. 16.00 Danču 
vakars Latviešu namā. Ieeja $5.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 12.00 – 14.00 
latviešu valodas skola Pienene. Jūnija 

nodarbībā gan mazo, gan lielo bērnu 
grupas tēma ir Mana ģimene. Iepa-
zīsim vārdu krātuvi, padarbosimies 
ar ģimenes koka veidošanu un citam 
aktivitātēm. Dalības maksa $5 no ģi-
menes.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 25. maijā, plkst. 10.00 Lat-
viešu daiļamatnieku apvienības Aus-
trālijā darbnīcas Latviešu namā.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 10.00 Lat-
viešu daiļamatnieku apvienības Aus-
trālijā darbnīcas Latviešu namā.
Piektdien, 31. maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 11.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sestdien, 1. jūn., plkst. 12.00 pusdie-
nas un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 14.00 Sidnejas 
Latviešu teātris laipni lūdz apmeklēt 
Kabarē de Riga Latviešu namā. Izcilu 
mākslinieku priekšnesumi, ievēroja-
ma deju kapella, dziesmas, dejas. At-
spirdzinājumus un uzkodas varēs iegā-
dāties uz vietas. Biļetes pasūtināmas 
Latviešu nama veikalā – 97448500. 
Vietu skaits ierobežots. Vēlami 1920.-
30. gadu tērpi, vai tērpu iezīmes.
Trešdien, 5. jūn., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 8. jūn., plkst. 12.00 Pavār-
kursi Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 10.00 Debes-
braukšanas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 10.00 Svētā 
Gara svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 26. maijā, plkst. 9.30 diev-

kalpojums – 5. svētdiena pēc Lieldie-
nām.
Svētdien, 2. jūn., plkst. 9.30 Debes-
braukšanas dienas dievkalpojums.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 9.30 Vasar-
svētku dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. jūn., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Visi mīļi aicināti.

Vācijā
Svētdien, 26. maijā, dievkalpojums 
LCM, Salzmannstr. 152, 48159 Müns-
ter. Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš. 
Paralēli dievkalpojumam būs svētdie-
nas skoliņa. Pēc dievkalpojuma būs 
iespēja kopā parunāties pie kafijas un 
līdzatnestajiem našķiem. Visi mīļi gai-
dīti!

Latvijā
Piektdien, 24. maijā, Latvijas Na-
cionālajā operā notiks sezonas pēdē-
jā pirmizrāde – franču komponista 
Fransisa Pulenka Karmelīšu dialogi, 
pirmais šī meistardarba iestudējums 
Latvijā. 
Svētdien, 26. maijā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkal-
pojums (bez kafijas galda) Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 26. maijā, Lielajā ģildē Rī-
gas festivālu atklās Jeruzalemes sim-
foniskais orķestris, kas Latvijā vieso-
sies pirmo reizi. Diriģenta Andresa 
Mustonena vadībā skanēs Fēliksa 
Mendelszona uvertīra Sapnis vasaras 
naktī, Ludviga van Bēthovena Tre-
šais koncerts klavierēm ar orķestri un 
Johannesa Brāmsa Ceturtā simfonija. 
Solists – Telavivā dzimušais, jaunais 
talantīgais pianists Toms Borovs.
Otrdien, 4. jūn., VSIA Latvijas Kon-
certu rīkotajā Rīgas festivālā uz Rī-
gas Kongresu nama skatuves unikālā 
lielkoncertā satiksies divi izcili džeza 
bigbendi – Concertgebouw džeza or-
ķestris un Latvijas Radio bigbends. 
Koncertā skanēs kompozīcijas no 
Concertgebouw džeza orķestra jaunā-
kā albuma Crossroads, Latviešu džeza 
svīta un citi skaņdarbi.
Piektdien, 7. jūn., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 9. jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


